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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

VEREADORES QUE IRÃO COMPOR A MESA DIRETORA EM 2022 SÃO ELEITOS

O vereador Claudemir Zanco (PL) será o presidente da Câmara Municipal de Pato Branco no próximo ano. A nova mesa diretora foi eleita 
em sessão extraordinária, nesta quinta-feira (16). PÁG. 2

Município deve reformular 
trechos com rotatórias

O Depatran possui um projeto para reestruturar alguns dos trechos com rotatórias 
no município. As modificações preveem a diminuição do diâmetro ou a substituição 

da estrutura por semáforos. PÁG. 3

CIDADE

SEGURANÇA

ESPORTE

SAÚDE

Em assembleia, 
Conims aprova 
retorno de Pato 
Branco PÁG. 4

Polícia Civil prende 
acusado de 
estupro ocorrido 
no bairro Jardim 
Primavera PÁG. 14

Pato Futsal 
anuncia mais 
um reforço 
para a próxima 
temporada PÁG. 15

Síndrome do Natal
Muito comum no fim do 
ano, “Dezembrite” causa 
ansiedade, cansaço, 
sentimento de solidão, 
depressão sazonal, entre 
tantos outros sintomas 
mentais que se agravam em 
um ano atravessado pela 
pandemia. CADERNO
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Assessoria
Nesta quinta-feira (16) 

os vereadores reuniram-se 
para a eleição da Mesa Di-
retora, que ficará responsá-
vel pela condução dos tra-
balhos do Poder Legislativo, 
em 2022. A Mesa Diretora 
ficou com a seguinte com-
posição: na presidência, o 
vereador Claudemir Zan-
co (PL); na vice-presidência, 
o vereador Dirceu Boaret-
to (Podemos); como primei-
ro-secretário, o vereador 
Eduardo Albani Dala Costa 
(MDB); e, como segundo-se-
cretário, o vereador Romulo 
Faggion (PSL). A Sessão So-
lene de Posse será realizada 
no primeiro dia útil do pró-
ximo ano, em 3 de janeiro, 
às 10h.

Emocionado, em seu 
discurso após eleito, Zan-
co agradeceu pelos apoios. 
“Primeiramente, agradeço a 
Deus e peço a ele muita sere-
nidade, conhecimento e pa-
ciência, para o próximo ano. 
Agradeço o apoio da minha 
família, pois não é fácil estar 
ocupando uma cadeira de 
vereador, são muitas deci-
sões e muita cobrança”. Ele 
também agradeceu ao apoio 
dos empresários e dos depu-
tados, que o incentivaram a 
participar da eleição para a 
presidência.

O novo presidente tam-
bém relembrou o número 
de votos que o elegeu ve-
reador nesta última eleição, 
destacando que recebeu 
metade do que costuma-
va alcançar e que percebeu 
que isso era reflexo da insa-
tisfação da população, com 

relação as promessas não 
cumpridas. “Este ano foi de 
conhecimento, com novos 
colegas e novas lideranças 
que chegaram aqui, com 
motivação e ouvindo a cida-
de, e agradeço, pois aprendi 
muito com vocês, este ano 
foi uma escola em todos os 
sentidos”, disse o vereador 
eleito, agradecendo todos 
os vereadores.

Para o próximo ano
Ele também comprome-

teu-se em dar, para o pró-
ximo ano, valorização total 
para as ações de seguran-
ça e preservação das mulhe-
res e aumentar as formas de 
divulgação dos trabalhos da 
Câmara, visando oportuni-
zar maior acesso da popula-
ção, com relação as ativida-
des do Legislativo.

“Juntamente com a di-

reção da Câmara de Verea-
dores e com a Mesa Direto-
ra vamos idealizar medidas 
para 2022 e quero dizer 
para a população, que es-
tamos aqui com vontade 
de trabalhar ainda mais 
pela cidade, que a cidade 
está cobrando isso. Nós es-
tamos preparados para o 
cargo. Nós não vamos de-
cepcionar, de maneira ne-
nhuma, o Plenário da Casa 
e nem a população, que nos 
apoiou nesta nova missão, 
que é a presidência da Câ-
mara, de Pato Branco, que 
é a capital e a referência do 
Sudoeste, e nós precisamos 
continuar nesse patamar. A 
cidade de Pato Branco pre-
cisa ser respeitada, ofere-
cendo a melhor qualidade 
em todos os sentidos, nós 
precisamos ter, novamen-
te, este espaço na região e 

vamos auxiliar a Prefeitura 
para alcançá-lo”, compro-
meteu-se Zanco.

Sessão 
Extraordinária

Ainda na quinta-feira 
(16), após a eleição da Mesa 
Diretora, foi realizada Ses-
são Extraordinária para vo-
tação de redação final dos 
Projetos de Lei nº 210, de 
2021, autorizando a aber-
tura de crédito especial, no 
valor de R$ 105.915,28, 
referente ao processo de 
“Dação em Pagamento 
de dívidas tributárias ati-
vas e ajuizadas da empre-
sa Tonet Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.”, e Proje-

to de Lei nº 212, de 2021, 
alterando a Lei nº 5.732, de 
5 de abril de 2021, no va-
lor de R$  1 milhão e 100 
mil, com relação a mudança 
de local de construção da 
“Praça – Meu Campinho”, 
do bairro Vila Esperança 
para o distrito de Nova Es-
pero. Ambos os projetos já 
haviam sido aprovados em 
duas  votações.

Comissão de 
Representação

Durante o período re-
cesso das Sessões Ordiná-
rias, a Comissão de Repre-
sentação, eleita conforme 
estabelece a Lei Orgânica, 
na última Sessão Ordiná-

ria (dia 15), fica responsá-
vel pela análise de projetos 
recebidos em regime de ur-
gência e condução dos tra-
balhos, caso seja necessá-
ria a convocação de Sessões  
Extraordinárias. 

A Comissão, que atua de 
16 de dezembro de 2021 a 
31 de janeiro de 2022, con-
forme definição do Regi-
mento Interno, ficou com-
posta com os vereadores 
Dirceu Boaretto (Podemos), 
Eduardo Albani Dala Costa 
(MDB), Januário Koslinski 
(PSDB), Maria Cristina de 
Oliveira Rodrigues Hame-
ra (PV) e Rafael Celestrin 
(PSD), como membros, e o 
vereador Claudemir Zanco 
(PL), como presidente.

Agência Senado
A votação do relató-

rio final do Orçamento de 

2022 ocorrerá nesta segun-
da-feira (20), às 10h, na Co-
missão Mista do Orçamento 

(CMO). O relatório do depu-
tado Hugo Leal (PSD-RJ) ao 
projeto de lei orçamentá-
ria do próximo ano (PLOA 
2022) já estará disponível 
para consulta na página da 
comissão no domingo (19). 
O Orçamento de 2022 de-

verá alcançar um marco his-
tórico nas finanças públi-
cas, ultrapassando a marca 
de R$ 2 trilhões nas receitas 
primárias do governo fede-
ral (R$ 2,028 trilhões).

A data de votação do re-
latório final do Orçamento 

foi acertada em reunião de 
líderes ocorrida nesta quin-
ta (16). Ao longo desta se-
mana, a CMO aprovou 15 
dos 16 relatórios setoriais 
da proposta orçamentária. A 
exceção foi a área temática 
Presidência e Relações Ex-
teriores, cujas emendas ain-
da serão analisadas pelo re-
lator geral, deputado Hugo 
Leal. Além de detalhar as 
despesas da União, os re-
latórios setoriais indicam 
quais emendas individuais 
e coletivas podem ser in-
cluídas no relatório final da 
matéria.

Nos relatórios setoriais 
do Orçamento de 2022, 
até o presente momento, o 
maior valor destinado foi 
para a área da Saúde, rela-
tada pelo deputado Sander-
son (PSL-RS), com mais de 

R$ 8,8 bilhões em emendas 
parlamentares, seguida das 
áreas de Economia, Traba-
lho e Previdência (R$ 3,2 bi-
lhões), relatada pelo senador 
Angelo Coronel (PSD-BA); 
Desenvolvimento Regional 
(R$ 2,1 bilhões), relatada 
pela senadora Simone Tebet 
(MDB-MS); e Educação (R$ 
1,4 bilhão), relatada pelo se-
nador Wellington Fagundes 
(PL-MT).

Ao fazer um balanço e 
comentar as expectativas de 
votação, a presidente da Co-
missão Mista do Orçamen-
to (CMO), senadora Rose de 
Freitas (MDB-ES), disse que 
a comissão trabalhou com 
a premissa básica de que a 
pandemia, nos últimos anos, 
prejudicou muito o Brasil, 
sobretudo o desempenho da 
educação.

Relatório final do Orçamento será apreciado na segunda-feira

Eleitos vereadores que irão compor a 
Mesa Diretora em 2022

Também na quinta (16) foi realizada sessão extraordinária para votação de redação final de projetos

fotos: AssessoriA

Na quinta-feira (16), o vereador Claudemir Zanco (PL) foi eleito 
presidente do Legislativo em 2022



diariodosudoeste.com.br   17 de dezembro de 2021 cidade A3

Paraná 
Solidário
Um programa 
do Governo 
do Estado.

ENERGIA SOLIDÁRIA COPEL
• 336 mil famílias beneficiadas
• R$ 121 milhões por ano

O Governo do Estado está levando energia elétrica para 

quem mais precisa. E o Paraná Solidário ainda conta com 

o Água Solidária, com abastecimento para 360 mil 

famílias, e com o Cartão Comida Boa, que auxilia na 

renda de mais de 90 mil paranaenses. É assim que 

estamos ao lado do povo do Paraná: com um governo 

humano e próximo de todos.

Elza Grape Santos
Beneficiária do Energia Solidária

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

O Município de Pato Branco, 
por meio do Departamento Muni-
cipal de Trânsito (Depatran), pos-
sui um projeto de reformulação 
dos trechos da Avenida Tupi que 
contam com rotatórias. Segundo 
informações do departamento, as 
mudanças devem ser feitas para 
melhorar o fluxo de veículos onde 
as análises identificaram a neces-
sidade de melhorias.

As modificações envolvem a 
redução do diâmetro de rotatórias, 
e a substituição por semáforos. De 
acordo com Francieli Catusso Ta-
magno, chefe do Depatran, a pre-
visão é de que as modificações se-
jam feitas gradativamente, já a 
partir do ano que vem.

Diminuídas
De acordo com Francieli, a ro-

tatória na Avenida Tupi que per-
mite acesso à rua Olavo Bilac, na 
região do bairro Bortot, deverá fi-
car menor para que seja possível 
a passagem de veículos nas duas 
pistas, contribuindo para desafo-
gar o fluxo de veículos. O espaço é 
conhecido como rotatória do anjo.

Também será diminuída a ro-
tatória da Avenida Tupi com a Rua 
Iguaçu, ao lado das lojas Pernam-
bucanas e da praça Presidente 
Vargas. Além de permitir o melhor 

fluxo, a mudança também preten-
de facilitar o trânsito de veículos 
utilitários maiores.

Na região sul da cidade tam-
bém será diminuída a rotatória da 
Avenida Tupi, que também permi-
te acesso a Travessa Cruz Alta, no 
bairro Cristo Rei, próximo a indús-
tria de móveis Gava.

Ainda na região sul será redu-
zida a rotatória do bairro São Cris-
tóvão, que permite o acesso pela 

Avenida Tupi também os bairros 
Alvorada e Santo Antônio.

Semáforos
Algumas rotatórias serão reti-

radas completamente e substituí-
das por semáforos. Na ligação da 
Avenida Tupi com a rua Nereu Ra-
mos, próximo ao Posto Patinho, a 
retirada da rotatória e a perfura-
ção para a instalação dos braços 
do semáforo estava programada 

para iniciar esta semana. Segundo 
Francieli, os trabalhos devem ser 
concluídos até a semana que vem.

Também serão substituídas 
por semáforos as rotatórias da 
Tupi com a rua Sete de Setem-
bro, próxima a concessionária Fi-
pal, região de acesso aos bairros 
Baixada, São Vicente e Santa Tere-
zinha; e a rotatória do posto Seis 
Rodas, que dá acesso à região sul 
da cidade e aos bairros Pinheiri-

nho e Cristo Rei. No trecho tam-
bém deverá haver mudanças no 
fluxo das vias adjacentes.

A rotatória do Ponto Quente, na 
região do bairro Cristo Rei, também 
será substituída por um semáforo.

Elevado
A modificação mais significa-

tiva deve ser realizada na rotatória 
do alto da Avenida Tupi, próximo 
ao posto Novo Milênio, na região 
do bairro Cristo Rei.

Francieli explica que um ele-
vado deve ser feito no local, por 
conta da confluência de várias 
ruas. “A gente vai precisar talvez 
mudar o fluxo das vias adjacentes, 
e fazer um elevado. Foi a melhor 
saída que nós encontramos por 
enquanto”, explicou.

Sem alterações
Permanecerão sem modifi-

cações as rotatórias da rua Igua-
çu com a Guarani, na Praça Presi-
dente Vargas; da Tupi com as ruas 
Tamoio e Xavantes, próximo a Ro-
zimbo Peças; e do bairro Alvorada, 
que permite acesso à rua Prince-
sa Izabel, na região sul da cidade.

Município deve reformular trechos com rotatórias

A rotária do anjo deverá ser diminuída, para permitir o fluxo em duas pistas

“Algumas rotatórias serão 
reduzidas ou substituídas 

por semáforos”
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O reencontro depois de muitos meses
sem celebrar vai trazer surpresas, novidades,
saudade e o ingrediente principal:
o reencontro da família.

Ainda melhor é estar juntos.

#ONatal
éAqui

o Natal
Reacenda

Município deixou 
o Consórcio 
Intermunicipal de 
Saúde (Conims) 
em 2012 e após 
9 anos volta a 
integrar a entidade. 
Em votação a 
assembleia do 
consórcio aprovou 
o retorno de Pato 
Branco no setor 
de compras e 
licitações

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Depois de ter aceito re-
centemente o retorno de 
Palmas ao Consórcio Inter-
municipal de Saúde (Coni-
ms), a Assembleia Geral Or-
dinária da entidade aprovou 
nessa quinta-feira (16), o re-
gresso de Pato Branco.

Contudo, o Município 
que deixou a entidade em 
2012, e no ano passado ten-
tou regressar, não fará parte 
de toda a estrutura que con-
templa o Conims. O pedido 
feito ao consórcio e apro-
vado por prefeitos e secre-

tários de saúde nessa quin-
ta, foi para que Pato Branco 
volte as atividades de com-
pras e licitações.

Em teoria, não apenas 
Pato Branco deve sair ga-
nhando com esta definição, 
uma vez que por se tratar de 
um consórcio, que já conse-
gue uma valoração atrativa 
nas tomadas de preço, uma 
maior demanda apresenta-
da pelo mais novo membro, 
pode resultar em valores 
ainda mais interessantes. 

Lilian Brandalize, se-
cretária de Saúde de Pato 
Branco reconhece que o 
Município vem enfrentan-
do uma série de dificulda-
des na contratação de con-
sultas especializadas. “Hoje 
o consórcio não tem espa-
ço físico para atender toda 
a demanda da população de 
Pato Branco, nós ainda va-
mos continuar fazendo cha-
mamento público e contra-
tar nossos profissionais”, 
afirmou a secretária apon-
tando que a intenção do 
Município é de voltar a ter 
uma atuação ainda maior 
dentro do Conims.

Por ora Lilian acredi-
ta que além de Pato Branco 
fortalecer o consórcio com 
seu retorno, os processos 
da saúde (licitações, com-
pras de serviços) do muni-
cípio passam a ter mais agi-

lidade. “O consórcio hoje 
tem uma série de facilida-
des com relação até mesmo 
a nossa estrutura da prefei-
tura, que não tem só a saú-
de para atender”.  Entre as 
facilidades mencionadas 
por Lilian são e equipe que 
atua diretamente com com-
pra de itens da saúde, e que 
ao longo do tempo adquiriu 
expertise.

“Fazer parte do Co-
nims hoje, é um caminho 
que vamos trilhando aos 
poucos, e gradativamente 

aumentando a compra de 
serviços dentro do consór-
cio”, afirmou Lilian não es-
condendo que Pato Branco 
almeja em algum momen-
to pactuar alguns serviços 
especializados através do 
consórcio.

Aceitação
Paulo Horn, prefeito de 

Sulina e presidente do Coni-
ms foi quem conduziu a vo-
tação que aceitou Pato Bran-
co novamente no consórcio.

Ele explicou aos repre-

sentantes dos 24 municí-
pios que já faziam parte do 
grupo a solicitação de Pato 
Branco para este momen-
to, mas também revelou que 
em outras oportunidades, o 
prefeito Robson Cantu, — 
que esteve também falan-
do das intenções do municí-
pio —, até mesmo cogitou a 
construção de uma nova es-
trutura para abrigar o con-
sórcio e o fluxo que seria ge-
rado pela incorporação de 
Pato Branco.

No entanto, esta pau-

ta tão pouco foi levada a as-
sembleia neste momento.

“Os 24 municípios 
que hoje compõem o Coni-
ms [sem Pato Branco], pos-
suem juntos uma popula-
ção de 229 mil habitantes, 
caso Pato Branco voltasse 
ao consórcio de forma glo-
bal [o que incluiria os aten-
dimentos], o impacto seria 
muito grande para a estru-
tura do consórcio, e este foi 
um dos fatores que foi pre-
viamente analisado”, expli-
cou Horn.

Pato Branco volta a fazer parte do Conims

Retorno de Pato Branco foi aprovado por unanimidade
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NOTAS

Assessoria
A Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do 

Sudoeste do Paraná (Aprosud) protocolou, junto ao Ins-
tituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a soli-
citação da marca coletiva “Queijo do Sudoeste” para os 
queijos artesanais também conhecidos como coloniais, 
produzidos na região. O protocolo foi registrado em 27 
de novembro e a Aprosud aguarda avaliação e deferimen-
to dos técnicos do INPI.
Caso seja aprovada, a marca “Queijo do Sudoeste” po-

derá ser utilizada por queijarias da região, desde que si-
gam as especificações técnicas e de boas práticas relacio-
nadas na solicitação feita ao instituto. 
A Aprosud contou com o suporte técnico do Sebrae/PR 

desde a formalização da entidade, passando por capacita-
ções e consultorias, elaboração e posicionamento da mar-
ca até chegar ao protocolo de registro da marca coletiva.
“Ao registrar a solicitação no INPI, também foram 

anexados o manual de uso da marca e o logotipo. Existem 
critérios para usar a marca ‘Queijo do Sudoeste’, como ser 
produtor associado à Aprosud e seguir as especificações 
quanto à forma de produção e à qualidade. Esse proces-
so é importante para proteger a identidade do queijo re-
gional”, explica Alyne Chicocki, consultora do Sebrae/PR.
Claudemir Roos, presidente da Aprosud, relata que a 

associação conta com 15 produtores de dez municípios 
do Sudoeste e que a marca coletiva é mais uma forma de 
ampliar mercado e agregar valor aos produtos.
“A ideia foi sugerida pelos consultores do Sebrae, em 

2020, e veio ao encontro da necessidade de comerciali-
zarmos em outras regiões. Com o Sistema Unificado Es-
tadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e 
de Pequeno Porte (Susaf), que é algo recente, é possível 
vender em todo o Estado. Somado à marca coletiva, pode 
abrir novos mercados”, avalia Claudemir.
O presidente da Aprosud, que tem uma queijaria em 

Chopinzinho, pontua que a marca coletiva é o primeiro 
passo de um processo que pode culminar com a solicita-
ção de Indicação Geográfica (IG).
“O queijo colonial é característico da região Sul do 

País. O grande diferencial está na utilização do leite cru, 
sem perder as propriedades, o que proporciona um sabor 
característico. Seguimos modelo de fabricação melhorado 
e modernizado, mas seguindo a receita antiga. É um res-
gate cultural”, frisa o produtor.

Produção familiar
A cadeia produtiva do queijo colonial também é anali-

sada em um projeto da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR) ‒ Campus Francisco Beltrão, coorde-
nado pelas professoras Fabiane Picinin de Castro Cislaghi 
e Andréa Cátia Leal Badaró e que tem apoio do Ministério 
da Agricultura, CNPq, Sebrae/PR, Instituto de Desenvolvi-
mento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e cooperativa Cresol.
“Em nossa região, é forte a tradição do queijo colonial, 

herança dos imigrantes europeus e que é produzido de 
forma artesanal por pequenos produtores, não por laticí-
nios. Os queijos são feitos de forma manual e que é passa-
da de geração para geração”, conta Fabiane Cislaghi, pro-
fessora do curso de Engenharia de Alimentos na UTFPR.
O projeto atua em várias frentes, como na capacita-

ção de produtores, publicação de livros, análise da água e 
do leite, entre outros. 
“Os parceiros estão atuando em conjunto para impul-

sionar essa cadeia produtiva e valorizar o queijo colonial. 
Quando se fala em queijos artesanais, as pessoas pensam 
em Minas Gerais e São Paulo. Mas, o Paraná também tem 
um produto com características únicas”, resume Fabiane.

CARINA PELEGRINI

Sudoeste do Paraná 
busca registro para 
marca coletiva de 
queijos coloniais
Os queijos coloniais 
do sudoeste do 
podem ganhar  
marca 
coletiva

BSS faz entrega de presentes às 
crianças com a chegada do Papai Noel

Chopinzinho é contemplado com 
o programa Cartão Comida Boa

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Uma família residen-
te no município de Pal-
mas está solicitando à po-
pulação algumas doações 
de roupas e itens de be-
bês recém-nascidos; além 
de materiais de constru-
ção, como madeira, portas 
e janelas.
O pedido da família é 

para construir uma casa 
para Marciele Aires Gene-
roso e seu marido, que ti-
veram gêmeos prematuros 
no dia 2 de dezembro; e 
não têm onde morar e nem 
o que vestir nas crianças.
No momento, como 

conta a avó, Cláudia Apare-
cida Aires, os jovens estão 
morando com ela. No en-
tanto, a casa é pequena e 
não tem espaço para o ca-
sal com os gêmeos, uma vez 
que já abriga ela, seu mari-
do e seus outros três filhos. 
A ideia é arrecadar madei-
ra, janela e porta para fazer 
uma casa nos fundos de seu 
terreno.
Segundo a mãe da ado-

lescente, a filha, com 17 
anos de idade, tinha alguns 
pertences para os filhos 
̶ Emili Vitória e Éric Ma-
theus. Porém, no último do-
mingo (12), a residência em 

que estavam os itens foi as-
saltada. Ladrões levaram 
tudo o que a família tinha 
comprado para as crianças 
e alguns objetos pessoais 
do casal.
O marido de Marcie-

le, pai dos gêmeos, está 
desempregado. Mas, está 
procurando por uma vaga 
de trabalho. Inclusive, in-
teressados podem oferecer 
um emprego ao jovem, re-
cém maior de idade, pelo 
número de sua sogra (49) 
9 9823-8117.
A mãe dos gêmeos já 

está em Palmas, longe dos 
filhos. Com anemia e pres-
são muito baixa, a jovem 
estava internada no hospi-
tal do Município, mas rece-
beu alta até o fim do dia de 

ontem (16).

Fonte de renda 
da família
No momento, a princi-

pal fonte de renda de toda 
família [ou seja, do casal de 
avós, dos jovens, dos recém-
-nascidos e dos outros três 
irmãos de Marciele] é do 
avô, que tem um trabalho 
fixo.
Além dessa renda, a fa-

mília conta com o benefício 
Auxílio Brasil, que neste mês 
ainda não foi pago porque 
o cadastro de Cláudia está 
dando erros. Segundo ela, 
já entrou em contato com 
a responsável pelo benefí-
cio em Palmas, que lhe in-
formou para aguardar; caso 
contrário, entrar em contato 

novamente.

Doações
Para auxiliar a famí-

lia, interessados podem le-
var tanto os materiais de 
construção, como pertences 
para os gêmeos até a casa 
de Cláudia, onde o casal está 
no momento. A residência 
está situada no bairro São 
Sebastião do Rocio, rua São 
Pedro, nº 42, em Palmas.
Em Pato Branco, inte-

ressados podem deixar do-
ações aos bebês, principal-
mente fraudas tamanho 
RN, no Hospital São Lucas, 
com uma amiga de Marcie-
le. Para combinar a entre-
ga, basta entrar em conta-
to com Ereni, pelo número 
(46) 9 9139-8532.

Família de Palmas solicita 
ajuda à população
Jovem casal teve pertences dos filhos recém-nascidos roubados e não 
tem onde morar; doações são para construir casa no terreno dos avós 
e para arrecadar itens para uso do casal de gêmeos  

Na tarde da quarta-feira (15) , o município de Chopinzi-
nho foi contemplado com o programa do Governo do Esta-
do, Cartão Comida Boa. 

Por meio dele, 132 famílias em situação de pobreza e ex-
trema pobreza (com renda per capita de até R$ 200, e que não 
sejam beneficiadas com o Auxílio Brasil) começam a receber 
R$ 80 por mês do Cartão Comida Boa para a compra de itens 
de necessidades básicas. 

A Secretaria de Assistência Social estará entregando os 
cartões nesta sexta (17) e segunda-feira (20) às famílias já re-
ferenciadas.

Os cartões foram entregues para o vice-prefeito Daniel 
Zanesco e à secretária de Assistência Social, Edina Accorsi.

No último sábado (11), a Administração Municipal de Bom Su-
cesso do Sul realizou a entrega de presentes, alusivas ao Natal 2021, 
voltado exclusivamente às crianças do município. Elas tiveram a 
oportunidade de se divertir em vários brinquedos, disponibilizados 
pela organização, usufruindo de momentos de lazer e descontração.

Durante o evento, com a chegada do Papai Noel, todas as crian-
ças receberam seus presentes de Natal, que agradaram não somen-
te as crianças, como também seus pais e familiares.

O prefeito Nilson Feversani e sua esposa Jociane Feversani; o 
vice Edson de Oliveira e sua esposa Ronise Ravanelli; juntamente 
com a equipe organizadora e seus colaboradores; desejam a todos 
os munícipes um Feliz Natal e um Próspero 2022.

ASSESSORIA ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

Emili Vitória e Éric Matheus em seus primeiros momentos de vida
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AEN
A PRC-280, principal 

corredor logístico do sudo-
este do Paraná para escoa-
mento da produção agrícola 
e madeireira, está em obras 
para receber a primeira res-
tauração em concreto fei-
ta em uma rodovia estadu-
al. Executada com menor 
custo, mais rapidez e dura-
bilidade, a técnica de apli-
car um pavimento rígido 
de concreto sobre o asfal-
to já existente vai ser execu-
tada em 59,55 quilômetros 
no trecho de Palmas ao Tre-
vo do Horizonte, no entron-
camento com a BR-153, que 
dá acesso à Santa Catarina.

Os trabalhos iniciaram 
pelo trevo do Horizonte e 
seguem sentido Palmas, 
com barreiras para que o 
tráfego continue em meia 
pista no sistema “Pare-e-
-Siga” 24 horas por dia. Já 
são 12 quilômetros conclu-
ídos com serviços de fresa-
gem na pista de   rolamen-
to e de nivelamento    nos  
acostamentos.  

“Nos acostamentos, es-
tamos preenchendo com 
brita e fazendo uma reci-
clagem do pavimento. O 
caminhão vai espalhando 
cimento e depois a máqui-

na vai passando e fazen-
do a reciclagem do asfalto 
com o cimento, daí vem o 
rolo compactando para fi-
car tudo no nível da pista 
para receber o concreto”, 
explica Paulo Melani, en-
genheiro do Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR).

Na sequência, serão co-
locadas placas de concreto 
de 22 centímetros de espes-
sura, restaurando comple-
tamente a pista. Os acosta-
mentos também vão receber 
o pavimento de concreto. A 
obra prevê ainda a adequa-
ção dos dispositivos de dre-
nagem, da sinalização ho-
rizontal e vertical, e de 
elementos de segurança.

Segundo Melani, uma 
obra que utiliza a técnica 
chamada de whitetopping 
leva menos tempo para ser 
concluída do que a pavi-
mentação com asfalto co-
mum. “São feitos cerca de 
mil metros por dia e o que 
seria finalizado em um ano 
e meio pode ser concluí-
do em apenas seis meses”, 
destaca.

A restauração tem um 
investimento de R$ 107,4 
milhões e faz parte do Avan-
ça Paraná, programa do Go-

verno do Estado que utiliza 
recursos financiados pelo 
Banco do Brasil e pela Caixa 
Econômica Federal.

“Estamos trazendo a 
Palmas aquilo que é feito 
em países de primeiro mun-
do. O pavimento em concre-
to garante mais durabilida-
de, tem vida útil de 20 ou 
30 anos e é mais indicado 
para estradas que têm gran-
de fluxo de cargas pesadas, 
como a PRC-280”, afirma o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.

A empresa vencedo-

ra da licitação é responsá-
vel pelo projeto executivo 
e pela obra, conforme pre-
vê o Regime Diferenciado 
de Contratação Integrado 
(RDCI). A utilização de ino-
vações tecnológicas atende 
à Estratégia Estadual BIM 
– Building Information Mo-
deling ou Modelagem da 
Informação da Construção, 
determinada por decreto 
estadual.

Com a metodologia, 
plantas e planilhas dão lu-
gar ao modelo de proje-
ção virtual, informações em 

tempo real, detalhamento 
dos materiais, custos quan-
tificados e documentação 
de cada obra é construído 
virtualmente, o que torna o 
processo mais transparente 
e facilita a fiscalização.

“É uma demanda de dé-
cadas da região que esta-
mos tirando do papel e os 
trabalhos já são visíveis. É 
um trecho que o Governo do 
Estado entende como prio-
ritário. Em 2022 essa obra 
vai avançar ainda mais, fa-
cilitando o desenvolvimen-
to do Sudoeste”, afirma Guto 

Silva, chefe da Casa Civil.

Tráfego
 A recomendação é que 

os motoristas evitem a uti-
lização da PRC-280 no tre-
cho em obras, que abran-
ge do quilômetro 70,8 ao 
130,35. “Estamos sugerindo 
para quem segue para Curi-
tiba e Paranaguá que vá por 
Guarapuava e quem vai para 
Santa Catarina que já desça 
em Abelardo Luz, evitando 
a barreira atual de 20 qui-
lômetros, em que pode ha-
ver até 2 horas de parada, 
dependendo o movimento”, 
orienta Melani.

Terceiras faixas 
As melhorias na PRC-280 

incluem 12,39 quilômetros 
de terceiras faixas em outro 
trecho da rodovia, um inves-
timento de R$ 26,8 milhões, 
e somam, ao todo, R$ 134,2 
milhões em investimen-
tos do Governo do Estado.

São 18 segmentos de 
Palmas a Marmeleiro. Em 
13 já foi realizada a etapa 
de drenagem. E em União 
da Vitória, um outro trecho 
da via em terceira faixa está 
quase pronto, o que totali-
za 19 melhorias ao longo da 
PRC-280.

Obras da restauração em concreto avançam na PRC-280, 
principal corredor do Sudoeste

Divulgação DER

Até o momento, são 12 quilômetros concluídos com serviços de fresagem na pista

#AquiTemNatal

Cuidar de quem está nos seus arredores
faz reascender a chama da empatia, resiliência,
auto cuidado e o foco principal:
proporcionar o amor em família. 

Feliz Natal atlas é: 
Celebrar o
ao próximo.

amor
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Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % jun jul ago set out nov ano 12m 

INPC (IBGE) 0,60 1,02 0,88 1,20 1,16 0,84 9,36 10,96

IPCA (IBGE) 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 0,95 9,26 10,74

IPCA-15 (IBGE) 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 9,57 10,73

IPC (FIPE) 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 0,72 9,10 9,96

IGP-M (FGV) 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 16,77 17,89

IGP-DI (FGV) 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 -0,58 16,28 17,16

IPA-DI (FGV) -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 -1,16 18,80 19,61

IPC-DI (FGV) 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 8,72 9,89

INCC-DI (FGV) 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 0,67 13,46 14,25

out nov dez
TJLP (%) 5,32 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 9,25%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,4412 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,4412 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,4412 0,0000
7/11 a 7/12 0,5000 0,4412 0,0000
8/11 a 8/12 0,5000 0,4412 0,0000
9/11 a 9/12 0,5000 0,4412 0,0000
10/11 a 10/12 0,5000 0,4412 0,0000
11/11 a 11/12 0,5000 0,4412 0,0000
12/11 a 12/12 0,5000 0,4412 0,0000
13/11 a 13/12 0,5000 0,4412 0,0000
14/11 a 14/12 0,5000   0,4412   0,0000
15/11 a 15/12 0,5000   0,4412   0,0000 
16/11 a 16/12 0,5144   0,4556   0,0143
17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586   0,0173
19/11 a 19/12 0,5000   0,4412   0,0000
20/11 a 20/12 0,5000   0,4412   0,0000
21/11 a 21/12 0,5000   0,4412   0,0000
22/11 a 22/12 0,5158   0,4570   0,0157
23/11 a 23/12 0,5171   0,4583   0,0170
24/11 a 24/12 0,5195   0,4607   0,0194
25/11 a 25/12 0,5208   0,4620   0,0207
26/11 a 26/12 0,5000   0,4412   0,0000
27/11 a 27/12 0,5000   0,4412   0,0000
28/11 a 28/12 0,5000   0,4412   0,0000
1/12 a 1/1 0,5490   0,4902   0,0488
2/12 a 2/1 0,5328   0,4739   0,0326
3/12 a 3/1 0,5160   0,4572   0,0159

TR MÊS % ano 12 m

Novembro/21 0,00 0,00 0,00
Dezembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m

Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Noroeste 1.932,09 1.948,58 0,85 23,02 27,36
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 172,00 1,8% 5,5%
Ponta Grossa 170,00 3,7% 5,6%
Maringá 169,00 3,7% 5,6%
Cascavel 169,00 4,3% 5,0%
Sudoeste 169,00 2,4% 5,0%
Guarapuava 169,00 2,4% 5,6%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 88,00 0,0% 1,1%
Sudoeste 89,00 -1,1% 3,5%
Cascavel 87,00 -1,1% 1,2%
Maringá 87,00 -1,1% 2,4%
Ponta Grossa 88,00 -1,1% 1,1%
Guarapuava 88,00 -1,1% 2,3%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% 0,0%
Ponta Grossa 98,00 0,0% 0,0%
Maringá 96,00 0,0% 1,1%
Cascavel 96,00 0,0% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 20/12, pes.físicas 15/12, emp. do més ticos 06/12. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.277,25 14,75 1,0% 2,1%
mar/22 1.278,25 13,00 0,5% 1,2%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 591,25 5,50 -0,1% 2,4%
mai/22 592,75 5,50 -0,1% 1,9%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

jan/22 372,30 0,10 3,5% 2,8%
mar/22 368,70 -0,30 2,6% 2,8%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

mar/22 770,50 14,50 -0,8% -6,0%
mai/22 775,00 13,00 -1,0% -6,1%

Ações % R$

Petrobras PN +1,33% 29,69 
Vale ON +3,91% 80,44 
ItauUnibanco PN +1,01% 21,93 
Bradesco PN +1,24% 20,39 
Magazine Luiza ON +3,73% 6,40 
Meliuz ON -8,16% 3,15 
Lojas Americanas PN +8,58% 5,82 
Inter Banco S/A -7,72% 32,28

INDICE BOVESPA 

Alta: 0,83% 108.326 pontos

Volume negociado: R$ - bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A oitava parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/12, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,62%.

MÊS TAXA SELIC
Set/21 0,44%
Out/21 0,49%

MÊS TAXA SELIC
Nov/21 0,59%
*Dez/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 16/12/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 16/12/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 16/12/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice out nov dez
INPC (IBGE) 1,1078 1,1108 1,1096
IPCA (IBGE) 1,1025 1,1067 1,1074
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2864 1,2095 1,1716
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Novembro/21 0,5000 5,64 6,17
Dezembro/21 0,5490 6,22 6,22

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Novembro/21 0,4412 2,48 2,60
Dezembro/21 0,4902 2,99 2,99

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 160,44 0,8% 4,1% 5,9% 162,00 162,50 

MILHO saca 60 kg 81,01 0,1% 0,1% 6,1% 83,50 83,50 

TRIGO saca 60 kg 88,99 0,2% 0,2% 0,7% 88,00 92,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 239,75 -0,9% 1,3% -5,3% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 232,04 0,3% -0,2% 1,7% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 303,20 0,0% -2,2% 7,4% 290,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 5,81 0,0% -8,8% -2,4% 5,00 5,00 

ERVA MATE arroba 22,52 0,0% 3,8% -4,5% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 16/12/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 16/12 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.968,10 -0,50% 1,71%
Boi gordo (2) 316,65 2,81% -1,75%
Café (3) 1.461,28 -0,16% 2,90%
Algodão (4) 639,14 0,17% 2,10%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 16/12/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 16/12/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 236,95 -0,45 -1,4% 6,7%
mar/22 236,85 -0,45 -1,4% 5,5%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

106.291 107.758 107.383 106.759 107.431 108.326

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

09/12 10/12 13/12 14/12 15/12 16/12

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

16/12 R$ 324,00 /grama +0,90%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,51% Var. dezembro: +0,76%

Compra R$ 5,678
Venda R$ 5,679

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,29% Var. dezembro: +1,36%

Compra R$ 5,6957
Venda R$ 5,6963

DÓLAR PARALELO
Estável Var. dezembro: +1,19%

Compra R$ 5,55
Venda R$ 5,97

DÓLAR TURISMO
Estável Var. dezembro: +1,19%

Compra R$ 5,55
Venda R$ 5,95

EURO
Alta: 0,21% Var. dezembro: +1,79%

Compra R$ 6,4390
Venda R$ 6,4419

EURO TURISMO
Alta: 0,44% Var. dezembro: +1,04%

Compra R$ 6,19
Venda R$ 6,82  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0501
Libra esterlina R$ 7,59
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,77
Libra esterlina 0,75
Euro 0,88

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 109,68 3,89 2,9% -7,0%
mar/22 107,93 3,56 2,6% -6,3%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.897,64 +0,08
Londres 7.260,61 +1,25
Frankfurt  15.636,40 +1,03
Tóquio 28.459,72 +0,10
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46 - 3220 - 2066

Agência Brasil
O saldo do crédito concedido 

pelos bancos deve crescer 14,6% 
este ano, de acordo com o Relató-
rio de Inflação, publicação trimes-
tral do Banco Central (BC), divul-
gado ontem (16). O resultado vem 
do crescimento de 18,6% no cré-
dito para famílias e de 9,6% para 
pessoas jurídicas.
A estimativa é maior do que a 

observada no relatório anterior, de 
12,6%. “Essa revisão decorreu de 
surpresas positivas nos últimos três 
meses nos saldos nominais de pes-
soa física e jurídica e do impacto do 
aumento na inflação esperada para 
o final do ano”, diz o relatório.
As modalidades de crédito a 

pessoas físicas com recursos livres 
tiveram a variação do saldo revisa-
da de 18% para 20%, e as com re-
cursos direcionados de 14% para 
17%. Nos financiamentos às em-
presas, as projeções para o au-
mento do saldo foram elevadas de 

13% para 15% no segmento livre, 
e de zero para 1% no direcionado.
O crédito livre é aquele em 

que os bancos têm autonomia 
para emprestar o dinheiro capta-
do no mercado e definir as taxas 
de juros cobradas dos clientes. Já 
o crédito direcionado tem regras 
definidas pelo governo, e é desti-
nado, basicamente, aos setores ha-
bitacional, rural, de infraestrutura 
e ao microcrédito.
De acordo com o BC, os dados 

do mercado de crédito bancário 
divulgados desde o último Relató-
rio de Inflação mostraram cresci-
mento acima do esperado nas car-
teiras de crédito livre e do crédito 
direcionado às famílias.
“Entre os empréstimos às fa-

mílias com recursos livres desta-
cam-se as modalidades de cartão 
de crédito e de crédito pessoal não 
consignado. No crédito direciona-
do a pessoas físicas, os financia-
mentos imobiliários em patamar 

elevado continuaram impulsio-
nando o saldo. O crédito rural, por 
sua vez, surpreendeu pelo aumen-
to significativo nas concessões ao 
longo do ano, em linha com os al-
tos preços das commodities e dos 
insumos agrícolas”, diz o relatório.
No crédito para empresas, 

o BC observa nos últimos meses 
maior expansão das linhas de des-
conto de recebíveis e de crédito 
rotativo. “Como esperado, o cresci-
mento do saldo de crédito direcio-
nado a pessoas jurídicas continua 
exibindo relevante desaceleração”, 
explicou a autarquia.
O crescimento no crédito acon-

tece mesmo em meio à elevação da 
taxa de juros. Na semana passada, 
o Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do BC, elevou pela sétima vez 
consecutiva a taxa básica de juros, 
a Selic, para 9,25% ao ano, manten-
do a trajetória mais contracionista 
para a política monetária para con-
ter o avanço da inflação. Isso cau-

sa reflexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. Além 
disso, os bancos consideram outros 
fatores na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, como 
risco de inadimplência, lucro e des-
pesas administrativas.

Previsão para 2022
Para 2022, a projeção é de 

crescimento de 9,4% do estoque 
de crédito, ante 8,5% no relató-
rio anterior. “A revisão considerou 
a persistência no crescimento do 
crédito nominal e os níveis maio-
res de inflação corrente e projeta-
da, fatores que compensam a de-
terioração do cenário prospectivo 
para a atividade econômica e o 
maior nível esperado de taxas de 
juros”, diz o relatório.
A carteira de crédito a pes-

soas físicas deve crescer 11,7% 
(ante projeção de 11,1% em se-
tembro), com elevações de 13% 

no saldo dos empréstimos com 
recursos livres e de 10% no dos 
financiamentos com recursos di-
recionados. Segundo o BC, em 
particular, o financiamento imobi-
liário, que já mostra sinais de per-
da de força, deve ter crescimento 
contido no atual contexto de subi-
da dos juros.
Para o segmento de pesso-

as jurídicas, a projeção passou de 
5% para 6,3%, com crescimento de 
12% no crédito livre e contração 
de 4% no direcionado. “Essa pro-
jeção continua representando ce-
nário de desaceleração do crédi-
to, tanto direcionado como livre, 
pelo segundo ano consecutivo. A 
previsão considera a manutenção 
do processo de desalavancagem 
das empresas e a procura por fon-
tes alternativas de financiamen-
to ao crédito bancário doméstico, 
mesmo que em condições menos 
favoráveis que as registradas em 
2021”, diz o relatório.

Crédito concedido por bancos deve crescer 
14,6% este ano, estima BC
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Procure manter as ideias em um rit-
mo alegre. Bom dia para se desta-
car intelectualmente sobre os de-
mais. Não se preocupe com nada, 
siga normalmente a sua vida, pois o 
destino haverá de se ocupar na hora 
certa.

Tenha muito cuidado com a preci-
pitação, principalmente ao dirigir 
veículos. Cuide, também, da saúde 
e não intente nada de novo. Algu-
mas oportunidades no campo pro-
fi ssional deverão ser aproveitadas. 

No dia de hoje, pode esperar uma 
expansão em seus horizontes de co-
nhecimentos e relações. Não dê im-
portância aos obstáculos que surgi-
rem no período da manhã. Tarde e 
noite propícios. 

Dia pouco indicado para os negó-
cios e aos assuntos sociais. Evite 
atrito com seus inimigos. Cuide de 
sua saúde. Não saia da rotina. Dedi-
que mais tempo à pessoa amada e 
aos seus familiares. 

Evite o pessimismo e seja mais con-
fi ante e empreendedor, hábil e am-
bicioso, que terá muito sucesso em 
tudo que fi zer hoje e nos próximos 
dias. Aumento de vitalidade, da in-
fl uência pessoal e das chances no 
amor.

Empreenda uma coisa de cada vez. 
Não tente fazer tudo ao mesmo 
tempo, pois você poderá ser pre-
judicado. Cuide da saúde, evite aci-
dentes e a precipitação e não dis-
cuta com pessoas estranhas. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sua energia atual, aliada à sua per-
sistência, poderá lhe proporcio-
nar vantagens reais. Evite depender 
dos demais tomando suas próprias 
iniciativas. Você atravessa um bom 
momento. 

Preocupe-se principalmente com a 
pessoa amada e os assuntos domés-
ticos. Procure compreender as pesso-
as de mente elevada e se aprimore. 

Êxito em viagens marítimas, no cam-
po profi ssional e fi nanceiro estão 
previstos para você. Contudo, evite 
o orgulho pessoal exagerado, pois 
este poderá lhe ser demasiadamen-
te prejudicial. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Uma recompensa virá de uma co-
operação profi ssional. Indícios po-
sitivos de bons negócios, de lucro 
em suas transações comerciais e 
de sucesso nos transportes. Bom 
ao amor. 

Dia em que estará para atrair a 
simpatia alheia e tirar proveito de 
tal benefi cio. Contudo, tome cui-
dado com seu orçamento, e pro-
cure gastar somente o que for de 
extrema necessidade. 

Uma alegre disposição mental 
para tratar de assuntos íntimos. 
Melhora profi ssional e fi nanceira e 
bastante êxito social, também es-
tão previstos. Ótimo para os pas-
seios e ao amor. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

PRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

34°/21°

24°/17°

34°/22°

32°/22°

33°

20°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CRESCENTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm
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RADICCI iotti

NOVELAS

NOS TEMPOS DO 
IMPERADOR

Tonico descobre que Dolores 
fugiu com Nélio e questiona Pilar. 
Zayla confronta Samuel, e Guebo se 
preocupa. Vitória flagra Quinzinho 
com uma mulher, mas não reconhe-
ce Clemência. Pedro diz a Caxias que 
o exército brasileiro precisa invadir o 
Paraguai e render Solano. Lota en-
contra Clemência e revela que Quin-
zinho é amante de Vitória. Pilar en-
tra na igreja e todos se emocionam. 
Tonico interrompe o casamento de 
Pilar e Samuel.

UM LUGAR 
AO SOL

Rebeca fica desnorteada dian-
te da revelação de Ana Virgínia, que 
deixa claro que não poderá mais 
ser sua terapeuta. Uma editora pro-
põe a Bárbara um contrato para a 
publicação de um livro. Rebeca ter-
mina a relação com Felipe. Nicole e 
Paco passam a noite juntos. Joy dei-
xa Francisco com Yasmin para poder 
fazer pichação com Adel, que acaba 
presa. Janine reage de forma nega-
tiva à proposta de Bárbara para que 
ela escreva um livro de contos, em 
troca de uma compensação. 

QUANTO MAIS VIDA 
MELHOR

Paula ajuda Neném a levar Bian-
ca para o hospital. Guilherme se enfu-
rece com Flávia. Guilherme foge do 
restaurante. Guilherme e Flávia são 
assaltados. Deusa alerta Celina sobre 
Tigrão. Joana se compromete a cuidar 
de Bianca, e Neném fica emociona-
do. Flávia ganha uma partida de sinu-
ca com a ajuda de Guilherme. Pau-
la volta para hospital para ficar com 
Neném. Neném aceita ficar noivo de 
Paula. Guilherme e Flávia se beijam. 
Rose vê Neném e Paula juntos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 27

JPTL
ASTERISCO

ARESEGUIR
DCACHEADO

DIANALAT
MCIPANDA
DENSOOE

TESOURARIA
ISRGAMAR

HONESTOSP
FIOGAES

FASTLAZARO
NAUSEIB

CICATRIZAR
SAARATECLA

Estabeleci-
mento pré-

escolar

Conjun-
ção condi-

cional

É proibida
durante a
desova

Vasilha
para

tomar
sopa

Sinal
gráfico

em forma
de estrela

Unidade
de medida

agrária

Esposas
dos filhos

Mãe do
príncipe
William

Vogais 
de "nove"

(?) Ketu,
grupo da

axé-music

Setor de
pagamen-
tos de uma
empresa

Pôr;
colocar

Ficar
encantado

(por
alguém)

Óleo
obtido da
azeitona

Resto 
(de comida)

Estado
dos pau-

listas
(sigla)

Habitat de
cisnes

Zezé Di
Camargo,
cantor e 

compositor

Botão do
controle
remoto

A que lhe
pertence

Mentira (pop.)
Denominação dada a

Petrópo-
lis (RJ) 

1.101, em
romanos
Espesso;
grosso

O homem
íntegro

(?)-food,
lanche

Filosofia
hindu

Bolsa de
compras

Antigos
navios

Maior
deserto

do mundo

Curar 
(o feri-
mento)

Acompa-
nhar 

Tipo de
dente

Dela, em
inglês

(?) de lado:
desprezar 

Mamífero
chinês
Ataque
(pop.)

Anelado
(o cabelo)
Conecte-se
à internet

(?) Ramos,
ator

Santa
(abrev.)

3/her. 4/fast. 5/surto. 6/lorota — situar.



Flori Antonio Tasca

Artigo
Escola é condenada após suposta gravidez

foto do diA Artigo
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Auxílio votos
Há um grave problema contra o qual vários países 

do mundo lutam: fome. Embora o Brasil não sofra com 
terremotos, furacões, tsunamis, vulcões e guerras, ten-
do muitas terras agriculturáveis sob clima ainda favorá-
vel, grande parcela da sua população enfrenta a cruelda-
de da fome.

Eis uma solução simples, digna e eficaz para o pro-
blema da segurança alimentar: cultura e educação. Pro-
porcionando acesso a esses bens com qualidade, go-
vernos podem garantir que -- por mérito próprio -- as 
pessoas sustentem suas famílias. Sem a necessidade de 
qualquer tipo de assistência governamental ou privada.

Quando faltam cultura e educação, diante da realida-
de da fome faz-se necessário amparar os que são vítimas 
dessa desumana condição. Programas de transferências 
de renda são políticas sociais existentes em algumas par-
tes do Mundo para reduzir e combater a miséria. Não são 
“paternalismos”, são puro respeito humano. Como no po-
ema “Trem da Leopoldina”, de Solano Trindade, a reco-
mendação é: “Se tem gente com fome, dá de comer!”

No final da década de 1990, apenas três países atu-
avam em programas assim: Bangladesh, México e Bra-
sil. Depois, outros países passaram a oferecer transferên-
cia de renda. Hoje há programas similares na Turquia, 
no Camboja, no Paquistão, Quênia, Etiópia, África do Sul, 
Gana, Indonésia e Egito.

Até em países supostamente ricos, como os EUA, en-
contramos programas de renda mínima como o que exis-
te, desde 2007, em Nova York, o Opportunity. Inspirada 
no “Bolsa Família” do Brasil, a ação norte-americana ino-
va ao estabelecer condicionalidades para que se rompa o 
ciclo da pobreza com dignidade, motivando os beneficia-
dos para o crescimento social com ensino técnico e reci-
clagem profissional.

Tais programas não são novidade no Brasil, nem 
têm os “donos” políticos que a maioria imagina. No iní-
cio dos anos 1950, o brasileiro Josué Apolônio de Castro, 
médico e nutrólogo pernambucano, tornou-se presiden-
te do Conselho da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO). Naquela oportunidade, 
disse: “No Brasil, ninguém dorme em razão da fome. Me-
tade porque está com fome, e a outra metade porque tem 
medo de quem tem fome”. E sugeriu um programa con-
tra o problema.

Quanto ao “Bolsa Família”, o idealizador do projeto 
foi o sociólogo brasileiro Herbert José de Sousa, o Be-
tinho, inspirado em projeto anterior o “Bolsa Escola” 
(2001), criado pelo educador Cristovam Buarque, quan-
do governador do Distrito Federal. Os diferentes progra-
mas sociais “bolsa” foram unificados por Ruth Cardoso, 
no governo Fernando Henrique Cardoso, e oficializados 
no governo Luís Inácio Lula da Silva.

Uma das principais promessas da campanha de Jair 
Bolsonaro quando disputou a presidência do Brasil, era 
de que não faria a “velha política”. Além de descumprir 
o prometido quando candidato, acaba de praticar um 
dos marcos da mais antiga ação eleitoreira: mudou o 
nome do “Bolsa Família” para “Auxílio Brasil”, às véspe-
ras de um ano eleitoral no qual pretende candidatar-se 
à reeleição.

Medida populista e inconsistente, sem clara fonte de 
recursos, será usada nas eleições para obter apoio dos 
menos esclarecidos. É o “Auxílio Votos”. A fome por votos 
é tão grande no Brasil quanto a fome por comida, que se-
gue longe de ser zero...

Ricardo Viveiros - Jornalista, escritor e professor. 
Doutor em Educação, Arte e História da 
Cultura pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e autor de vários livros

Um episódio envolvendo a supos-
ta gravidez de uma estudante de esco-
la pública rendeu um processo julga-
do pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso. Sob o núme-
ro 77221/2007, a Apelação Cível teve 
como relator o desembargador Leô-
nidas Duarte Monteiro e resultou em 
condenação à escola, conforme sessão 
aos 24.10.2007.

O caso diz respeito a uma aluna de 
13 anos que costumava passar mal em 
sala de aula no período de sua mens-
truação. A professora desconfiou que 
estivesse grávida e, com a ajuda da co-
ordenação e da direção da escola, a 
menina foi levada a um posto de saú-
de próximo ao colégio para realizar um 
teste de gravidez. O resultado deu po-
sitivo, mas a aluna contestou, alegando 
que estava menstruada. Então a direto-
ra levou-a ao banheiro e fez com que 
tirasse a roupa para mostrar se esta-
va realmente menstruada. E ela estava.

Consta dos autos que então a dire-
tora insinuou que a mãe da aluna havia 
dado remédios para provocar o abor-
to. A mãe foi informada do resultado e 
mandou fazer exames mais completos, 
sendo que os novos resultados apon-
taram que a aluna não apenas não es-

tava grávida como inclusive ainda era 
virgem. A notícia se espalhou e a meni-
na ficou muito constrangida, chegan-
do a perder dias de aula porque os co-
legas ficavam rindo dela.

Considerando-se, portanto, humi-
lhada e sem ter tido culpa de nada, sen-
do vítima de um boato que se alastrou 
por toda a escola, e mesmo pela cida-
de, que era de pequeno porte, a alu-
na requereu e conseguiu, em primei-
ra instância, uma reparação por danos 
morais no valor de R$ 7 mil. O Esta-
do recorreu, alegando que a publicida-
de que teve o resultado positivo se deu 
por conta da própria família, que teria 
adentrado no recinto escolar e, em alto 
e bom som, propalado os acontecimen-
tos que envolviam a estudante.

O relator, no entanto, considerou 
que a escola não agiu bem ao levar a 
aluna ao posto de saúde para realiza-
ção de exames. Ele reforçou a opinião 
da sentença inicial, segundo a qual as 
servidoras deveriam ter insistido para 
que a aluna procurasse ajuda em casa, 
pois a responsabilidade delas está rela-
cionada apenas à educação no ambien-
te escolar, cabendo aos pais verificar 
qual a educação que entendem como 
correta aos seus filhos.

E ainda acrescentou: “A quem 
competia essa função de levar a me-
nor/apelada ao médico eram os pais, 
pois são os responsáveis pela menor, 
a quem, também, deveriam ser os pri-
meiros a ter conhecimento de tal situ-
ação e não a escola, que possui a fun-
ção de educar”. No entendimento do 
relator, ainda que o resultado do exa-
me permanecesse em segredo, a fa-
mília já estaria exposta, pois, no tra-
tamento dispensado à menina, foram 
ofendidas a privacidade, a intimidade 
e a imagem. Mesmo considerando que 
a escola possa ter tido as melhores das 
intenções, pareceu certo que foi o ato 
das servidoras que levou ao dano mo-
ral. Diante disso, o relator votou pela 
manutenção da sentença inicial, com 
o que concordaram os demais compo-
nentes do colegiado.

Educador, Filósofo e Jurista. Diretor 
do Instituto Flamma – Educação 
Corporativa. Doutor em Direito das 
Relações Sociais pela Universidade 
Federal do Paraná, 
fa.tasca@tascaadvogados.adv.br

Rodinei SantoS

Um ano cheio de desafios vem chegando ao fim, e neste registro feito na bacia de contenção do bairro 
Pinheirinho, em Pato Branco, a natureza ensina a lição de que conviver em harmonia é possível. 

Sigamos seu exemplo em 2022.



PLANTÃO

diariodosudoeste.com.br   17 de dezembro de 2021segurANçAA14

Motoboy é 
assaltado 

Um motoboy foi assalta-
do quarta-feira à noite, em San-
to Antônio do Sudoeste. O ban-
dido, que estava armado com 
um revólver, levou a motoci-
cleta do entregador de marmi-
tas, uma Honda/CG 125 Fan, cor 
cinza. O rapaz acionou a Polícia 
Militar por volta das 19h15. Ele 
relatou que fez a entrega de mar-
mitas para funcionários da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto da 
Sanepar e quando retornava pela 
rua Extremo, bairro Jardim Fron-
teira, foi rendido em via pública 
por um homem moreno e ma-
gro, aparentando estar armado 
com um revólver. Mediante gra-
ve ameaça, o rapaz foi obrigado 
a entregar a motocicleta para o 
assaltante, que fugiu do local. A 
vítima informou aos policiais que 
o assaltante trajava camiseta ver-
melha e shorts preto. Equipes 
policiais realizaram buscas pelo 
centro e bairros da cidade, mas 
não conseguiram localizar o as-
saltante. 

PM recupera 
motoneta

A Polícia Militar foi infor-
mada, na última quarta-feira, 
que uma motoneta furtada es-
taria escondida em uma residên-
cia na rua Sérgio Krefta, em Fran-
cisco Beltrão. Os policiais foram 
ao local, onde reside uma femi-
nina, de 19 anos, que possui vá-
rias passagens por crimes con-
tra o patrimônio e encontraram 
a motoneta, que estava parcial-
mente escondida embaixo de co-
bertores. A suspeita do furto não 
foi localizada e a mãe dela rela-
tou que a filha alegou ter com-
prado a motoneta, mas não in-
formou de quem e nem o valor. 
A moto foi conduzida à Delega-
cia da Polícia Civil para as devidas 
providências.

BPRv recebe 
cinco cães 

O Batalhão de Polícia Rodo-
viária (BPRv) recebeu cinco cães 
farejadores e um canil-móvel 
para o transporte dos semoven-
tes. A entrega aconteceu na ma-
nhã de quarta-feira (15) na sede 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) em Curitiba. De 
acordo com as informações re-
passadas pela unidade, os cães 
foram adquiridos por intermé-
dio da verba de reaparelhamen-
to das antigas concessões de pe-
dágio, e o “canil-móvel” através 
de processo licitatório do DER/
PR. Apenas em 2021, o BPRv já 
apreendeu mais de 26 toneladas 
de drogas nas estradas estaduais. 

Maconha em mata
Durante patrulhamento da 

Operação Hórus na tarde de quar-
ta-feira, em Guaíra, policiais do 
Batalhão de Polícia de Frontei-
ra (BPFron) localizaram 21 fardos 
de maconha, que estavam escon-
didos numa mata ciliar. O entor-
pecente foi pesado, totalizan-
do 333kg. Os policiais realizaram 
buscas, mas não encontraram ne-
nhum suspeito e a droga foi entre-
gue na Delegacia da Polícia Civil. 

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) 
e o Centro Universitário de Pato 
Branco (Unidep) assessoraram ju-
ridicamente cerca de 60 vítimas 
de violência doméstica em um pe-
ríodo de quatro meses. Através de 
uma parceria firmada entre as ins-
tituições, estudantes de Direito e 
professores atendem gratuitamen-
te mulheres que precisam resolver 
questões na área cível e em algumas 
situações da área criminal.

O serviço gratuito, que iniciou 
em agosto deste ano a partir de um 
termo de cooperação técnica firma-
do entre a PCPR e a Unidep, é ofe-
recido à mulher no momento em 
que ela registra ocorrência na de-
legacia. Inicialmente as interessa-
das eram encaminhadas para rece-
berem o primeiro atendimento no 
núcleo de prática jurídica da facul-
dade, mas foi percebido que as víti-
mas não compareciam no endereço. 

“Passamos a fazer o primeiro acolhi-
mento na delegacia e elas passaram 
a aceitar mais o serviço. Percebe-
mos que as vítimas se sentiam mais 
seguras em ter o atendimento aqui 
e os resultados são evidentes”, expli-
cou a delegada Franciela Alberton. 

Após o diagnóstico das necessi-
dades da mulher, alunos e professo-
res agendam os atendimentos pos-
teriores no Centro Universitário. 
Segundo Franciela, muitos dos cri-

mes ocorrem por questões cíveis, 
como divisão de bens, guarda e pen-
são dos filhos, e a resolução desses 
conflitos elimina a violência. 

O projeto segue em 2022 e de-
verá ser incrementado frente à de-
manda. Esse ano a equipe jurídica 
atendeu o público uma vez por se-
mana na delegacia. Em casos de cri-
mes de ação penal privada, o pro-
jeto também presta assessoria às 
vítimas. (AEN)

PCPr e unidep assessoram vítimas de violência doméstica no Sudoeste

A Delegacia da Mulher de Pato 
Branco, identificou e prendeu na 
tarde dessa quitna-feira (16), o 
acusado do crime de estupro qua-
lificado de uma adolescente de 14 
anos, ocorrido em 7 de dezembro, 
no bosque localizado no bairro Jar-
dim Primavera.  Tal crime ganhou 
repercussão ao ser noticiado de 
maneira equivocada, com informa-
ção de que a vítima foi subtraída do 
interior de um colégio, gerando te-
mor geral.

Conforme foi apurado pela de-
legada Franciela Alberton, o acusa-
do se aproximou da vítima, que es-
tava sentada no parque do bairro, 
e passaram a conversar. Após, ele 
a convidou para irem até o bosque 
e, neste local, mediante grave amea-
ça de matá-la, empregada com uma 
pedra, com ela manteve conjunção 
carnal. Após o ato, ameaçou nova-
mente a vítima, dizendo que iria 

atrás dela para matá-la caso contas-
se para alguém.

Após se desvencilhar do autor, 
a vítima correu até o parque e pe-
diu ajuda para algumas mulheres, as 
quais acionaram a polícia. A vítima 
informou aos policiais que o autor 
do crime utilizava tornozeleira ele-
trônica, porém a polícia não conse-
guiu acesso rápido ao Departamento 
Penitenciário (Depen), pois necessita 
de ordem judicial para tanto.

Segundo a delegada, através de 
um minucioso trabalho de investi-
gação, o suspeito foi identificado e 
apurou-se que sua tornozeleira esta-
va sem rastreamento desde 1º de de-
zembro deste ano, data em que ele 
registrou boletim de ocorrência, na ci-
dade de Coronel Vivida, noticiando a 
perda do carregador do equipamento.

Segundo a delegada, com os 
elementos de informação produ-
zidos, a Polícia Civil representou 

pela decretação da prisão preventi-
va do suspeito, que foi deferida. Ao 
ser abordado pela equipe policial na 
tarde de ontem, ele resistiu a prisão 
e apresentou documento falso.

Hoje (17), em coletiva de im-
prensa, a delegada deve dar mais 
detalhes sobre o caso, no entanto, 
já é sabido que o suspeito, que não 
teve o nome divulgado, possui vá-
rias passagens por furto e saiu da 
penitenciaria em 27 de novembro 
de 2021, beneficiado pelo uso de 
tornozeleira, a qual deixou de car-
regar três dias depois. O crime de 
estupro qualificado é punido com 
pena de reclusão de 8 a 12 anos.

Pai é acusado de 
estuprar a filha

Outro caso de estupro de vul-
nerável foi denunciado para a Po-
lícia Militar pela madrasta da víti-
ma, que reside na zona sul de Pato 

Branco. Ela teria escutado conver-
sa entre o marido e a menor e des-
coberto o estupro. A adolescente, 
de 16 anos, estaria sendo abusada 
sexualmente pelo pai desde os oito 
anos de idade.

O presidente do Conselho Tu-
telar, Altair Pinto de Lima, que está 
acompanhando o caso, realizou as 
providências cabíveis sobre o estu-
pro de vulnerável. Ele informou que 
existe a suspeita de que o pai tam-
bém teria abusado da outra filha, de 
sete anos de idade. 

O estupro de vulnerável já 
chegou ao conhecimento da Dele-
gacia da Mulher. A delegada Fran-
ciela Alberton informou que as in-
vestigações estão em andamento. 
Ela revelou que registram, em Pato 
Branco, quase que diariamente ca-
sos de abusos sexuais em que o 
acusado do estupro é um integran-
te da família. (AB)

Preso acusado de estupro ocorrido no bairro Jardim Primavera

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A equipe da Rocam realizava 
patrulhamento quarta-feira, por vol-
ta das 19h, na avenida Generoso 
Marques, em Coronel Vivida, quan-
do abordou um homem. Os policiais 
revistaram o suspeito, que estava 
com duas porções de cocaína e R$ 
3.023,00 em dinheiro.

O homem disse a equipe poli-
cial que era apenas usuário de dro-
gas, mas como estava com uma 
grande quantidade de dinheiro hou-
ve desconfiança. Em consulta ao sis-
tema, foi constatado que o endereço 
dele tinha várias denúncias pelo te-
lefone 181 sobre tráfico de drogas.

Os policiais da Rocam foram até 
a casa do homem e durante as bus-
cas localizaram 100 gramas de co-
caína e uma balança de precisão. O 

preso, que não teve o nome divul-
gado, foi encaminhado, juntamente 
com a droga e o dinheiro, à Delega-
cia da Polícia Civil de Pato Branco 
para as devidas providências.

A Polícia Militar fez outra apre-
ensão de droga no fim da tarde de 
quarta-feira no bairro Camargo, em 
Vitorino. A equipe de radiopatrulha 
prestou apoio a Polícia Civil de San-
ta Catarina no cumprimento de um 
mandado de busca, sendo encon-
trado na casa do suspeito um celu-
lar, que tinha sido furtado em São 
Lourenço do Oeste (SC). O acusado 
também estava com uma bucha de 
maconha e confirmou ser o proprie-
tário do entorpecente.  Ele foi pre-
so e encaminhado para as providên-
cias cabíveis ao fato.

Rocam prende 
homem com 
cocaína 
e dinheiro em 
Coronel Vivida

Divulgação

A cocaína e o dinheiro que estavam 
com o acusado de tráfico de drogas
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Goleiro santos avalia 
temporada do Furacão

O goleiro Santos avaliou de forma positiva a tempo-
rada de 2021 do Rubro-Negro. Vice-campeão da Copa do 
Brasil, o Furacão conquistou o bicampeonato da Conme-
bol Sul-Americana e disputará a Conmebol Libertadores 
de 2022 a partir da fase de grupos.

“A temporada foi muito difícil para todos nós. Chega-
mos na final no limite físico, mental e técnico. Tudo. Che-
gamos no limite”, avaliou, em entrevista coletiva. “Saímos 
com um saldo positivo, por ter conquistado a Sul-Ameri-
cana. Foi importante para que voltássemos a Libertado-
res. Foi um ano difícil, mas tivemos um bom resultado”, 
completou.

O camisa 1 athleticano não deixou de agradecer à 
torcida, que deu um show de athleticanismo diante do 
Atlético Mineiro. “Agradecer ao nosso torcedor. Hoje veio 
e fez uma festa muito bonita. Quero agradecer por todo 
o apoio”, destacou.

O elenco rubro-negro agora inicia período de férias. 
Um momento de descanso e de reflexão, segundo o golei-
ro Santos. “Temos que refletir tudo o que foi feito de bom 
e de ruim, para que no ano que vem a gente continue bri-
gando por títulos, que é o mais importante”, completou. 
(Assessoria)

Ala Keel é anunciado 
pelo Pato Futsal

O ala Kelwin Clayton Soares Alves, o Keel, vai defen-
der o Pato Futsal na temporada 2022. A contratação foi 
oficializada na quinta-feira (16). Canhoto e habilidoso, o 
atleta soma passagens por São Paulo (SP), São Caetano 
(SP), AABB (SP), Itaquerense (SP), Jijoca Jericoacoara (CE) 
e Portimonense (POR).

Será a primeira vez de Keel jogando por uma equipe 
paranaense. “Sempre acompanho o futsal paranaense e o 
equilíbrio é muito grande, o estadual mais disputado do 
país, com muitas equipes do Paraná disputando também 
a Liga Nacional. Estou muito motivado e confiante em de-
fender o Pato Futsal”, comentou.

Keel é a quinta contratação confirmada do Pato Fut-
sal para o ano que vem. Além dele, o time já anunciou 
o fixo Beiçola (ex-Palmas), os alas Luciano (ex-Dois Vizi-
nhos) e Leozinho (ex-Minas), além do pivô Xitão (ex-Alaf). 
A equipe também renovou contrato com o goleiro Ryan e 
o fixo André. (Assessoria)

Divulgação

Keel irá defender o Pato Futsal na próxima temporada

A diretoria do Coritiba 
exerceu o direito de com-
pra do volante Maicky, de 
20 anos. Ele, que foi um dos 
titulares durante a conquis-
ta da Copa do Brasil Sub-
20, estava no Coritiba por 
empréstimo do Clube Atlé-

tico Linense. Após o encer-
ramento do contrato, o Coxa 
decidiu pela permanência 
do atleta em definitivo.

Fruto de um trabalho de 
reestruturação nas catego-
rias de base do clube e com 
experiência em equipe pro-

fissional, o jovem chegou no 
clube por meio das gerên-
cias de futebol, responsáveis 
pelo processo de captação 
de atletas. Maicky contou a 
sua história em um dos epi-
sódios da série Perfil Piá do 
Couto. (Assessoria)

Volante Maicky permanece no Coritiba

A Stock Car Pro Series 
irá inaugurar em 2022 um 
tipo de circuito que poucas 
categorias em todo o mun-
do foram capazes de fre-
quentar. O maior campe-
onato automobilístico do 
Brasil marcou para o dia 10 
de abril a primeira corrida 
em um aeroporto comercial 
na história do esporte nacio-
nal. A prova será disputada 
em uma pista a ser monta-
da no Aeroporto Internacio-
nal RIOGaleão Tom Jobim, 
situado na Ilha do Governa-
dor, na capital fluminense. 
O evento contará com uma 
etapa da Stock Series, ca-
tegoria de acesso da Stock 
Car. A iniciativa marca tam-
bém as comemorações dos 
70 anos do RIOGaleão, inau-
gurado em 1º de fevereiro 
de 1952. O anúncio da re-

alização da corrida foi reali-
zado nesta quarta-feira (15), 
no Palácio da Guanabara, 
sede do Governo do Rio de 
Janeiro.

“O Rio de Janeiro passa 
por um tempo de retomada 
após um período de perdas. 
Isso hoje é transformado 
em retomada, principalmen-
te da credibilidade. Grandes 
empresas e empresários vol-
taram a nos procurar para 
investir aqui. O trabalho da 
nossa gestão está dando re-
sultados históricos. O Rio de 
Janeiro tem esse apelo emo-
cional de que todos querem 
vê-lo bem. Quando ouvimos 
de um piloto, como o Cacá 
Bueno, que tem mercado em 
qualquer lugar no mundo, 
dizer que acredita no esta-
do, sabemos que estamos no 
caminho certo”, disse o go-

vernador do Estado do Rio 
de Janeiro, Cláudio Castro.

Momento histórico 
“Há um sentimento de 

grande orgulho em todos os 
membros da Stock Car pela 
façanha que estamos cons-
truindo para o ano que vem, 
isso vai dos pilotos aos en-
genheiros, mecânicos e pa-
trocinadores. Certamen-
te os fãs sentirão o mesmo. 
Será um momento históri-
co”, destacou Fernando Ju-
lianelli, CEO da Vicar, pro-
motora da Stock Car. 

“Um aeroporto comer-
cial possui uma complexida-
de logística muito especial. 
Some-se a isso a complexi-
dade natural de se realizar 
uma corrida fora de um au-
tódromo, onde todas as ins-
talações e pista já existem, e 

então você começa a enten-
der o tamanho do desafio. 
Por isso é importante agra-
decer e destacar o papel do 
Governo do Estado, Aero-
porto RIOGaleão, Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) e In-
fraero, além da Naturgy e 
Light, que são os patrocina-
dores da prova”, completou 
Julianelli. “Queremos deixar 
um grande legado, o retorno 
em definitivo, do automobi-
lismo no Rio de Janeiro”, 
acrescentou Márcia Dias, 
CEO da Buenos Dias, parcei-
ra da Vicar na implantação 
da prova. 

stock Car fará etapa inédita na história do automobilismo

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na noite de quinta-feira 
(16), o Pato Basquete voltou 
a jogar pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB). Dessa vez, con-
tra o Pinheiros, no Ginásio 
do Sesi, em Pato Branco.

Em um primeiro quar-
to bem equilibrado, o placar 
abriu com menos de um mi-
nuto de jogo, em que Buffat 
acertou dois lances livres 
para o time paulista.

Não demorou muito 
para que a equipe da casa 
passasse na frente com Ge-
madinha, em um arremes-
so de três. Inclusive, o Pato 
acertou outras três cestas 
de três pontos. Já a equipe 
adversária, apenas conver-
teu uma.

Contudo, como o Pi-
nheiros teve mais cestas 
convertidas de dois pon-
tos, se comparado ao time 
da casa, o primeiro quarto 
fechou em 21 a 20 para a 

equipe visitante.
Já no segundo período 

de partida, o Pato investiu 
mais nas cestas de dois pon-
tos, convertendo seis de dez 
arremessos. Com isso, fe-
chando com a vantagem de 
quatro pontos em cima do 
Pinheiros, em 38 a 34.

No terceiro quarto de 
jogo, o Pato teve 52,4% de 
aproveitamento das cestas; 
enquanto que o time visitante 
teve apenas 33,3%. Com isso, 
ampliando a vantagem para 

12 pontos em cima dos pau-
listas e fechando em 60 a 48.

No último período de 
partida, assim como no pri-
meiro, o jogo foi bastante 
equilibrado. Tanto é que o 
time paranaense teve 47,7% 
de aproveitamento das ces-
tas; enquanto o paulista teve 
44,7%. Fim de jogo: 81 a 69 
para o Pato.

A equipe volta a jogar, 
neste sábado (18), no Giná-
sio do Sesi, contra o Bauru. 
A disputa terá início às 18h.

Pato Basquete vence o Pinheiros 
em casa pelo NBB

Jogo foi disputado no Ginásio do Sesi 
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expediente

Por conta do clima tropical, a exposição ao sol é 
algo comum no Brasil, principalmente após o perío-
do de isolamento social ocasionado pela pandemia, 
no qual as pessoas estão voltando às ruas, parques, 
praias e outros lugares abertos. Neste cenário, al-
guns cuidados precisam ser redobrados para não 
desencadear o câncer de pele, que, dentre os tu-
mores malignos, corresponde a cerca de 30% dos 
casos registrados no país, segundo o Instituto Na-
cional de Câncer.

O câncer de pele é o crescimento anormal das cé-
lulas da pele, normalmente em áreas com uma gran-
de exposição solar, mas, em alguns casos, pode haver 
alteração em áreas que não foram expostas ao sol. 
“Apesar do alto número de casos, quando diagnosti-
cado precocemente e tratado de maneira adequada, o 
câncer de pele apresenta um baixo índice de mortali-
dade. A enfermidade, que é mais comum em pessoas 
com mais de 40 anos, vem atingindo cada vez mais 
jovens devido à constante exposição deles ao sol”, in-
forma Aumilto Júnior, oncologista.

PrimeiroS SinaiS
O câncer de pele pode ser completamente assin-

tomático, por isso é importante a avaliação de rotina 
com o dermatologista. Alguns cânceres de pele po-
dem coçar, sangrar e doer, mas são minoria. Os sinais 
de aparecimento podem ser diferentes, mas algumas 
mudanças na pele devem chamar a atenção do pa-
ciente, como:

• Ferida ou mancha que não cicatriza, ou com 
coceira constante, que aumenta de tamanho ou apre-
senta sangramento ou erosões

• Sinal que mude de cor, ou que mude de espes-
sura/consistência

• Lesão avermelhada de crescimento contínuo
• Sinal de nascença que mude de característica e 

possua crescimento
• Sinal, pinta preta ou castanha que muda a cor, tex-

tura, fique irregular nas bordas e aumente de tamanho.

PoSSo evitar a doença?
Com o clima ensolarado que o país possui, é ne-

cessário tomar algumas precauções para evitar esse 
diagnóstico, como poupar o máximo possível a ex-
posição ao sol no horário das 10 às 16 horas, dimi-
nuindo o risco do aparecimento desse tipo de tumor 

de pele, assim como a adoção de medidas de prote-
ção, por exemplo, protetor solar, chapéus, camisetas, 
guarda-sol e guarda-chuva.

Além disso, existem outros fatores de risco asso-
ciadas à doenças, como o histórico pessoal ou familiar 
de câncer de pele, e as características da pele (pessoas 
com peles claras ou albinos). A incidência é menor em 
pessoas com tons mais escuros de pele.

Como funCiona o tratamento?
A partir da biópsia, os procedimentos recomen-

dados pelos médicos vão variar entre cirurgia, radio-
terapia ou terapias sistêmicas, como terapia alvo ou 
imunoterapia.

A exposição Ao sol AindA é 
recomendAdA pArA suprir A 
VitAminA d?
O Institute of Medicine (IOM) recomenda o consumo 
de 600 UI (Unidades Internacionais) de vitamina 
D por dia, mesma recomendação da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 
para adultos saudáveis. Já um estudo publicado no 
periódico “Nutrients” diz que a recomendação deveria 
ser de 7000 UI. No Brasil, alguns médicos chegam a 
recomendar de 800 a 1000 UI aos seus pacientes.
Vários alimentos possuem vitamina D. Por exemplo, 
em 100 gramas de salmão se encontram entre 100 e 
250 UI de vitamina D. A gema do ovo tem 20 UI.
De cinco ou dez minutos de exposição solar direta 
nas pernas e braços, sem protetor, garantem cerca de 
3000 UI, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia 
recomenda que não seja incentivada a exposição 
solar intencional e desprotegida como fonte para a 
produção de vitamina D, ou para prevenção de sua 
deficiência.
Pessoas com baixos níveis de Vitamina D devem ser 
monitoradas e, caso necessário, a suplementação 
deve ser realizada. “Muito se fala da necessidade da 
exposição solar para melhorar os níveis de vitamina 
D. Sabemos que a radiação solar necessária para a sua 
produção é a UVB, a mesma que causa a vermelhidão 
na pele. Então é preciso pesar todos os fatores antes 
de se expor ao sol”, diz a dermatologista Rafaella 
Caruso.

Câncer de 
pele: verão 
brasileiro 
pede cuidado 
redobrado

Arquivo
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| dezembro vermelho

Neste mês é celebrado o Dezem-
bro Vermelho, em prol da Luta Con-
tra a Aids. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em todo o 
mundo, 37,7 milhões são portadoras 
de HIV, entretanto, com a evolução da 
indústria farmacêutica, hoje, os aco-
metidos pela doença conseguem ter 
acesso a tratamentos que proporcio-
nam bem-estar.

De acordo com Fabrizio Postiglio-
ne, CEO da farmacêutica Remederi, 
a terapia canabinoide pode ajudar 
pacientes com HIV a alcançarem qua-
lidade de vida. “A cannabis medicinal 
pode ajudar a fortalecer o sistema imu-
nológico, o que ajuda significativamen-
te os pacientes portadores do vírus. Ao 
adotarem o fitofármaco, também têm 
a melhora da ansiedade, além da re-
dução de dores neuropáticas e descon-
fortos causados pelos antirretrovirais”, 
conta o empresário.

A planta da Cannabis é rica em 
fitocanabinoides, que são moléculas 
muito parecidas com os canabinoi-
des que nosso próprio corpo produz. 

Ambos atuam e modulam o Sistema 
Endocanabinoide, que tem como prin-
cipal função regular o equilíbrio (ho-
meostase) de sistemas do corpo.

Um estudo, realizado em 2015 pelo 
British Columbia Centre for Excellen-
ce in HIV/AIDS, St. Paul’s Hospital, em 
Vancouver, no Canadá, constatou uma 
redução da carga viral de 88 pacientes 
infectados em aproximadamente 12% 
após o uso da cannabis por vaporização.

Hoje, existem outras soluções 
como produtos derivados da cannabis 
sativa, 100% naturais e orgânicos, dis-
poníveis no Brasil para uso em adultos 
e crianças com diferentes patologias 
clínicas. O produto é vendido em for-
mato de óleo, para ingestão oral, e tem 
ganhado tração entre a classe médica.

Um protocolo de estudo iniciado 
recentemente, o “Oral cannabinoids 
in people living with HIV on effective 
antiretroviral therapy: CTN PT028”, 
distribui a 26 pacientes cápsulas com 
proporções iguais de CBD e THC e 
outra uma pílula com maior concentra-
ção de CBD para tomar ao longo de 12 

semanas. A ideia é avaliar a seguran-
ça, tolerabilidade e efeito na ativação 
imunológica.

Jornada de cuidadoS 
é fundamental para 
monitoramento da 
doença

Com a modernização do setor da 
saúde, hoje a jornada de cuidado di-
gital se tornou uma realidade e tem 
contribuído para uma relação mais 
próxima entre médicos e pessoas 
atendidas. Para o médico de família 
Luciano Nader de Araújo, essa aproxi-
mação é importante para estabelecer 
uma relação de confiança entre todos 
envolvidos no cuidado, bem como 
acompanhar cada etapa da jornada 
de cuidado e tratamento de portado-
res do vírus HIV.

Segundo o especialista, as tecno-
logias permitem a integração de dados 
que ajudam os profissionais de saúde, 
criando um relacionamento com base 
em um histórico que contém não ape-
nas o prontuário de saúde, mas um 

planejamento personalizado que leva 
em conta as motivações, necessidades 
e fatores pessoais de cada indivíduo. 
“Por meio de plataformas como What-
sApp ou vídeo consulta, podemos ava-
liar situações de risco, de exposição ou 
sintomas relacionados às doenças se-
xualmente transmissíveis e propor um 
plano de cuidado adequado à pessoa”, 
comenta o médico de família.

Para o Ministério da Saúde, é fun-
damental que haja Prevenção Combi-
nada do HIV por meio de intervenções 
biomédicas, que consistem na redução 
do risco à exposição dos indivíduos ao 
HIV, com baixa interação entre uma ou 
mais pessoas que tenham o vírus, bem 
como, no aspecto comportamental e 
estrutural, em oferecer à sociedade 
informações e conhecimentos, de ma-
neira a torná-los aptos a desenvolver 
táticas de enfrentamento ao vírus.

Outra medida de prevenção é a tes-
tagem regular para o HIV e outras Infec-
ções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
como sífilis e as hepatites virais, em po-
pulações selecionadas. (Assessoria)

tratamento com cannabis medicinal 
ajuda pacientes com HiV

Arquivo
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| saÚde da mente

| mariana Salles com agências
mariana@diariodosudoeste.com.br

Estamos na reta final de 2021, e é 
comum que, com a aproximação do 
fim do ano, sejam aflorados sentimen-
tos como a angústia, a frustração e o 
desânimo. Nesta época, a sensação de 
ansiedade vai aumentando conforme 

crescem os fatores de estresse, que vão 
de cobranças por metas pessoais não 
atingidas, trabalhos a serem entregues 
antes das festas, insegurança do que 
está por vir, carências não preenchidas, 
mudanças não alcançadas. Essa espé-
cie de síndrome de fim de ano é conhe-
cida como “dezembrite”, um fenômeno 
relacionado ao aumento dos casos de 

ansiedade e depressão que acontecem 
do fim de novembro até o último dia 
de dezembro, desencadeando depres-
são, ansiedade, pânico, insônia, falta 
de energia e de tempo, burnout, fadiga 
da decisão.

O sentimento de não ter comple-
tado todos os planos e o sentido de 
urgência para fazê-lo a toque de caixa 
fazem com que esta seja uma época 
de depressão sazonal, doença que foi 
incluída no Manual de Diagnóstico e 
Estatística dos Transtornos Mentais 
(DSM) como o Transtorno Afetivo Sa-
zonal (TAS), que são episódios afetivos 
recorrentes em relação temporal com 
um período particular do ano. Perto do 
Natal, já é considerado um problema 
de saúde pública.  

Contudo, neste fim de ano a de-
zembrite está ainda mais acentuada. 
Isso porque, geralmente no início de 
cada ano, nos enchemos de esperança 
e expectativa por dias melhores, com 
a renovação de metas e zeragem do 
cronômetro. No entanto, 2021 já teve 
início com o peso da pandemia e, por 
isso, é natural que não tenha sido fácil 
para (quase) ninguém. A disseminação 
da covid-19 trouxe, a nível global, in-
certeza, segurança, além de luto e iso-
lamento social. A falta de estrutura de 

programas de prevenção e até acesso 
difícil ao tratamento fizeram com que 
os índices sobre saúde mental no Brasil 
atingissem níveis alarmantes.

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o Brasil é considera-
do o país mais ansioso do mundo, com 
18,6 milhões de pessoas afetadas pela 
ansiedade, sendo ainda o quinto país 
mais depressivo do planeta. Também, 
53% dos brasileiros declararam que 
seu bem-estar mental piorou um pouco 
ou muito em 2021, segundo pesquisa 
do instituto Ipsos, encomendada pelo 
Fórum Econômico Mundial. Essa por-
centagem só é maior em quatro paí-
ses: Itália (54%), Hungria (56%), Chile 
(56%) e Turquia (61%). A mesma pes-
quisa Ipsos mostrou que, para 40% dos 
entrevistados brasileiros, a saúde men-
tal é um dos maiores problemas sanitá-
rios que o país enfrenta na atualidade.

Foi assim que a saúde mental, algo 
antes relegado pelo tabu que o assun-
to ainda o envolve, ganhou destaque e 
esteve entre as pautas mais relevantes.

traumaS coletivoS
O volume de notícias ruins sobre 

problemas de ordem sanitária, política 
e econômica que recebemos durante o 
ano todo sobrecarregam ainda mais a 

fim de ano: cansaço, ansiedade e frustração
Síndrome de fim de ano, neste ano a dezembrite tem um agravante: já iniciamos 2021 em 
meio a um cenário desanimador

Fotos: Arquivo
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carga mental. Ao menos é o que apon-
tou um estudo realizado na Universi-
dade da Califórnia, em Irvine (UCI), 
nos Estados Unidos, sobre traumas 
coletivos.

É normal que, diante de eventos 
excepcionais, como a pandemia, to-
dos procurem por informações para se 
manterem seguros, assim como uma 
cobertura midiática com ciclo de 24 
horas. Mas o fácil acesso à tecnologia 
faz com que a circulação de informação 
seja grande e repetitiva, com imagens e 
histórias sensacionalistas.

“A curiosidade humana sobre a tra-
gédia é algo comum, mas deve existir 
um equilíbrio sobre o volume de in-
formação consumida”, disse uma das 
pesquisadoras, a psicóloga Roxane 
Cohen Silver. Caso contrário, o excesso 
de notícias negativas pode levar a um 
ciclo de tristeza. “A exposição repeti-
da à cobertura noticiosa de traumas 
coletivos tem sido associada a conse-
quências ruins para a saúde mental — 
como flashbacks — nas consequências 
imediatas, e respostas ao estresse pós-
-traumático e problemas de saúde física 
ao longo do tempo, mesmo entre indi-
víduos que não experimentaram dire-
tamente o evento”, alertou a psicóloga.

incongruência
Se por um lado a imprensa sensa-

cionalista bombardeia as mídias com 
notícias trágicas, por outro o mercado 
publicitário mostra o Natal e Ano Novo 
com datas felizes, em que as famílias se 
reunem para compartilharem um sen-
timento de confraternização. Porém, 
nem sempre essa é a realidade.

Conforme o neurologista e escritor 
best-seller, Leandro Telles, disse em en-
trevista a EBC, “dezembro já é um mês 
complicado. Mês curto, mês que muitas 
pessoas se sentem bastante solitárias. 
Existe uma incongruência entre essa 
alegria que a gente vê na televisão, nos 
comerciais de margarina, pra vida real. 
É um mês onde as pessoas se esgotam, 
estão em multitarefas”. Assim, é preciso 
considerar que este não é um momento 
feliz para todo mundo, assim como em 
outras datas comemorativas, mas que 
a depressão sazonal existe e precisa ser 
cuidada.

Telles avalia que a falta de amigos e 
entes queridos que foram à óbito devi-
do à covid-19 deve fazer subir os indi-
cadores de antidepressivos e calmantes 
do tipo tarja preta.

buSca por ajuda
Seja a busca por apoio, consolo, 

autoconhecimento ou espiritualidade, 

a procura por ajuda aos poucos vai 
deixando de ser um tabu para se tornar 
uma necessidade, e muito desse movi-
mento se deve a esse ano.

A dica de Telles é que “é preciso 
tomar cuidado com essa de o ano vai 
acabar, tem que estar tudo resolvido”. 
O ideal é que cada pessoa faça um ba-
lanço do que foi feito durante o ano, 
desde pequenas conquistas no dia a 
dia, refletindo sobre seu mérito em 
cada uma destas ações. E  se a ansie-
dade invadir os dias, é preciso respirar 
fundo e reavaliar seus objetivos, con-
siderando metas possíveis de serem 
alcançadas em duas semanas. Mesmo 
que com um toque de incompletude, 
esse é apenas um fechamento de ciclo, 
e novos dias estão por vir.

dicas para lidar com o 
estresse no fim do ano
• Procure não se cobrar tanto: alivie as 
críticas excessivas que faz consigo
• Planeje a curto prazo, definindo o 
que irá fazer durante esse período, 
pensando sobre o que lhe faz bem, 
acolhendo a si
• Faça atividades simples, como se 
aproximar da natureza ou ouvir uma 
boa música que lhe tragam motivação 
e prazer
• Reúna-se com aqueles que lhe fazem 
bem, pois família são as pessoas 
significativas que escolhemos ter por 
perto
• Evite excessos nas comemorações, 
busque lidar com a sua tristeza de uma 
forma saudável
• Cuide da sua saúde física e mental, 
separando momentos para relaxar, 
respirar fundo e entrar em contato com 
seus sentimentos
• Não deixe de fazer terapia, pode ser 
uma forma de ter suporte durante os 
momentos difíceis nesse período
• Avalie por que o momento lhe traz 
tristeza e melancolia, com uma postura 
de curiosidade acerca de si mesmo
• Prepare suas comidas preferidas desta 
época, ainda que não se reúna com a 
família
•Caso sinta saudades de alguém que 
está longe ou que não pode ver devido 
à pandemia, faça videochamadas

| Rodrigo Huback é head trainer de 
practitioner PNL, Master PNL, Método 
B2S e Hipnose Clínica
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| nutrição

Iniciar uma criança no mundo dos 
sabores e das texturas dos alimentos 
pode ser um processo prazeroso e de in-
tegração familiar, mas também pode ser 
desafiador para os pais, já que surgem 
muitas dúvidas sobre quais ingredientes 
podem ou não serem oferecidos, como 
preparar os alimentos e como despertar 
o interesse dos pequenos pela comida.

Para ajudar nesse processo, Ales-
sandra Luglio, nutricionista, preparou 
um guia dos alimentos mais recomen-
dados de acordo com diferentes faixas 
etárias do desenvolvimento infantil.

de 0 a 6 meSeS
Nesta fase, a alimentação deve ser 

composta apenas pelo leite materno ou 
fórmula infantil, na impossibilidade da 
mãe amamentar o bebê ou no caso da 
necessidade de complementação do 
aleitamento materno, indicado por um 
nutricionista ou pediatra. O leite mater-
no sempre supre todas as necessidades 
nutricionais do bebê e ainda fornece 
anticorpos produzidos pelo organismo 
da mãe.

Nesta idade não se deve oferecer 
qualquer outro tipo de leite, alimento 
lácteo, chás ou sucos, que podem pro-
vocar diarreias, alergias e baixo peso. 
Se o bebê mama exclusivamente no 
peito, também não é necessário ofere-
cer água, já que o leite materno é sufi-
ciente para hidratá-lo.

entre 6 meSeS e 2 anoS
É a fase da introdução alimentar 

e apresentação de novos ingredien-
tes. A partir dos seis meses, novos 
alimentos devem ser gradualmente 
incorporados à dieta das crianças. Os 
pais podem começar com frutas ma-
cias, como banana e manga; tubér-
culos e raízes, como batata, batata-
-doce e mandioquinha; e vegetais, 
como brócolis cozido. Esses alimen-
tos costumam ter boa aceitação entre 
os bebês e também são mais moles 
e fáceis de mastigar. Aos poucos, os 
cuidadores podem começar a montar 
pratinhos de comida compostos por 
grãos e cereais, como arroz, milho 
e quinoa; leguminosas como feijão, 
lentilha e grão de bico; proteína como 
carnes desfiadas e ovos, a partir de 1 
ano de idade; e legumes, como ce-
noura, abóbora, abobrinha, berinjela 
e tomate.

Só esqueça as tradicionais sopi-
nhas batidas no liquidificador, que 
eram tão comuns na nossa infância. 
As recomendações atuais são apenas 
amassar os ingredientes com o garfo e 
deixá-los mais “pedaçudos” ou ofertar 
os alimentos em pedaços que possam 
ser manipulados pela criança, sempre 
respeitando a capacidade de mastiga-
ção e deglutição de cada bebê e to-
mando cuidado com os possíveis en-
gasgos. Aos poucos, os pais podem ir 
deixando a textura dos alimentos cada 
vez mais próxima da original.

Também devem ser oferecidos ali-
mentos in natura, ou seja, aqueles vin-
dos diretamente de plantas e animais 

e que não sofreram alteração da in-
dústria. Se puder, opte por orgânicos. 
Podem-se usar alimentos minimamen-
te processados, como farinha ou ma-
carrão, mas deixe de lado os proces-
sados com aditivos, que são aqueles 
fabricados pela indústria com adição 
de sal, açúcar e outras substâncias de 
uso culinário, e vete completamente 
os ultraprocessados, que são produzi-
dos a partir de substâncias extraídas de 
alimentos, como óleo, gordura, açúcar, 
amido e nutrientes isolados ou sinteti-
zados em laboratório, que são nome-
ados como aromatizantes, corantes, 
realçadores de sabor e outros aditivos.

Antes de um ano de idade não se 
deve oferecer mel, pelo risco de botu-
lismo, e não se deve usar o sal na co-
midinha do bebê. A partir dessa idade, 
pode-se salgar a comida com muita 
moderação. Para temperar, está libe-
rado usar cebola, alho, ervas e folhas, 
como orégano, manjericão, salsinha e 
cebolinha. Mas sem excessos, para não 
mascarar o sabor dos alimentos.

entre 2 e 6 anoS
Agora é hora de seguir introduzin-

do novos alimentos e firmar o hábito 
da alimentação saudável. É importante 
continuar oferecendo alimentos in na-
tura para garantir o aporte de nutrien-
tes necessários, como ferro, cálcio, vita-
mina A e D, zinco e fibras. Nesta faixa 
etária, as fibras são muito importantes, 
já que elas contribuem para o funcio-
namento intestinal, auxiliando no tra-

tamento da constipação, transtorno 
comum durante a infância. Em 17% a 
40% das crianças este problema surge 
no primeiro ano de vida, podendo se-
guir até a fase pré-escolar.

A partir dos dois anos é permiti-
do consumir açúcar, com muita mo-
deração. Mas faça escolhas saudáveis. 
Comer um bolo de banana feito em 
casa é bem diferente de consumir uma 
bala industrializada, cheia de açúcar e 
corante.

Geralmente, a partir dos dois anos, 
a criança se abre para o mundo, para 
interagir mais com outras pessoas e a 
sofrer influências externas na alimenta-
ção. É normal que o apetite diminua, 
já que nesta faixa etária o ritmo de 
crescimento é reduzido e, além disso, a 
criança se distrai com mais facilidade, 
deixando um pouco de lado a atenção 
à comida.

Nesta fase, é comum que os pais 
ofereçam bebidas adocicadas, como 
achocolatados, especialmente quando 
a criança se recusa a comer outros tipos 
de alimentos. Mas nem sempre esses 
alimentos são saudáveis, já que con-
tém alto teor de açúcar e extensas listas 
de ingredientes, cheias de tais aditivos 
alimentares como corantes, aroma-
tizantes, espessantes, conservantes e 
antiumectantes. Esses aditivos realçam 
o dulçor e o sabor dos alimentos e, se 
consumidos em excesso, viciam o pala-
dar da criança em sabores mais doces 
e acentuados, dificultando a aceitação 
de alimentos in natura.

Quais alimentos são recomendados para 
cada fase da vida da criança?
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| no verão

O verão está chegando e, com ele, 
para muitos, a temporada de férias. Se 
por um lado o tempo quente e seco é 
um verdadeiro convite para praias, pis-
cinas e cachoeiras, por outro pode ser 
a porta de entrada para alguns proble-
mas de saúde.

Os otorrinolaringologistas Gilberto 
Ulson Pizarro e Cristiane Passos Dias 
Levy alertam para as doenças mais 
comuns na estação e dão dicas de pre-
venção às otites, dores de garganta e 
alergias respiratórias.

dor de garganta
Apesar de mais comum no frio, a 

dor de garganta pode ter várias causas, 
sendo a mudança brusca de tempe-
ratura uma delas. Conforme Dr. Gil-
berto, a oscilação do clima diminui o 
batimento ciliar da mucosa, podendo 
deixar bactérias entrarem na garganta. 
“A piora pode acontecer por conta das 
trocas bruscas de temperatura, como 
quando alguém está no sol quente e 
depois toma sorvete. Ou, ao chegar da 
praia com o corpo quente, ir para o ar-
-condicionado”, explica o especialista.

O médico reitera a importância de 
tomar água com frequência ao longo 
do dia, principalmente durante o calor. 
“A garganta é uma região que só traba-
lha bem quando está úmida. Caso haja 
ressecamento por falta de hidratação 
ou alguma doença, podemos ter infla-
mações da mucosa, dores e sensações 
de inchaço ao engolir”, ressalta.

otiteS e ouvido tapado
Outro grande afetado durante as 

férias pode ser o ouvido, que sofre 
tanto por conta das otites - processo 
inflamatório e infeccioso que acontece 
por conta do tempo excessivo que as 
pessoas passam dentro da água - como 
em decorrência dos incômodos causa-
dos ao descer a serra em direção ao 
litoral, por exemplo.

Dr. Gilberto detalha como é possí-
vel evitar o problema, mantendo livre 
a comunicação do nariz com o ouvido, 
chamada de tuba auditiva.

Confira algumas 
reComendações básiCas 
para evitar otites
• Enxugue os ouvidos com a ponta da 
toalha, sem esfregar, após nadar
• Não utilize hastes flexíveis ou 
qualquer objeto dentro dos ouvidos. 
Eles podem causar feridas na pele, 
retirar a camada protetora de cera e 
aumentar a probabilidade de infecção
• Evite mergulhar em água suja
• Para quem tem otites recorrentes, 
é recomendável utilizar protetores 
auriculares de silicone
• Procure não passar um longo período 
dentro da água

alergiaS reSpiratóriaS
Cerca de 30% da população bra-

sileira possui algum tipo de alergia, 
segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Para aqueles que apre-
sentam o problema, o verão costuma 
ser uma estação mais delicada, poden-
do potencializar crises e desconfortos.

“Apesar das alergias respiratórias 
estarem associadas a outras estações 
do ano, devemos lembrar que é no 
verão que temos exposição a mu-
danças bruscas de temperatura, ao ar 
seco do ar-condicionado e a ambien-
tes com muitos ácaros, que ficaram 
fechados por longos períodos de tem-
po, como casas de veraneio”, explica 
Dra. Cristiane.

A especialista destaca que, para 
um diagnóstico correto e completo, 
é importante que o médico pesquise 
o histórico clínico do paciente, bem 
como o familiar. Dessa forma, ele po-
derá identificar a causa da alergia.

diminua as 
ChanCes de Crise 
alérgiCa
• Tomar bastante água
• Fazer lavagens nasais frequentes 
com soro fisiológico para hidratar as 
mucosas
• Abrir as casas de veraneio com 
antecedência e chegar, de preferência, 
durante o dia para abrir bem a casa
• Limpar bem a casa ou o ambiente que 
irá utilizar
• Optar por aspirar e passar pano úmido 
em vez de varrer os locais

• Usar capas antiácaros em colchões e 
travesseiros
• Sempre que possível, colocar 
travesseiros e edredons no sol
• Evitar objetos que acumulem pó 
nos quartos, como cortinas, tapetes e 
carpetes
• Limpar com frequência os filtros de ar-
condicionado
• Evitar, quando possível, mudanças 
bruscas de temperatura
• Buscar auxílio médico assim que 
possível e não abandonar o tratamento 
após o verão.

doenças de verão: evite otites, dores de 
garganta e alergias respiratórias

Arquivo
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| pesquisa em saúde

| Jornal da Usp
De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), todos os 
anos cerca de 600 milhões de indiví-
duos no mundo adoecem e 420 mil 
morrem em decorrência de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA). No 
Brasil, entre 2000 e 2018, foram regis-
trados oficialmente 247.570 casos de 
DTA com 195 mortes, segundo dados 
do Ministério da Saúde.

Sabe qual foi a origem principal da 
contaminação apontada pelo estudo? 
A cozinha da própria casa!

Diante desses dados, os pesquisa-
dores do Centro de Pesquisas em Ali-
mentos, também chamado Food Rese-
arch Center (FoRC), da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP, 
realizaram um estudo para analisar os 
hábitos de higiene e práticas relativas à 
higienização, manipulação e armazena-
mento dos alimentos nas residências dos 
brasileiros. Os resultados mostram que 
uma parcela expressiva da população 
adota medidas inadequadas. Portanto, 
está mais exposta às DTA. Feita com 5 
mil pessoas de todos os Estados brasi-
leiros (a maioria mulheres entre 25 e 35 
anos e com renda entre 4 e 10 salários 
mínimos), a pesquisa também verificou 
as temperaturas das geladeiras de 216 
residências no Estado de São Paulo.

Cerca de 46,3% dos participantes 
disseram ter o hábito de lavar carnes 
na pia da cozinha, 24,1% costumam 
consumir carnes mal cozidas e 17,4% 

consomem ovos crus ou mal cozidos 
em maioneses caseiras e outros pra-
tos. “Lavar carnes, especialmente a 
de frango, na pia da cozinha pode 
espalhar potenciais patógenos no am-
biente, representando uma prática de 
risco”, explica o coordenador da pes-
quisa, Uelinton Manoel Pinto, professor 
da FCF e integrante do FoRC.  

Segundo ele, o consumo de ali-
mentos de origem animal mal cozidos 
ou crus também apresenta risco micro-
biológico, já que o recomendado é co-
zinhar o alimento a uma temperatura 
mínima de 74°C para garantir a inati-
vação de patógenos que podem estar 
presentes no produto cru. “Lembrando 
que nem todo produto cru de origem 
animal contém micro-organismos pa-
togênicos, mas existe esse risco e o co-
zimento adequado garante que esses 
micro-organismos sejam eliminados ou 
reduzidos a níveis seguros.”

Higiene de verdUraS
Com respeito às práticas de higie-

nização de verduras, 31,3% costumam 
fazer a higienização apenas com água 
corrente e 18,8%, com água corrente 
e vinagre. Para higienização de frutas, 
35,7% utilizam apenas água corrente 
e 22,7%, água corrente e detergente. 
“Para a higienização segura de verdu-
ras, legumes e frutas que serão con-
sumidos crus a recomendação é lavar 
com água corrente e utilizar uma so-
lução clorada com um tempo de con-

tato mínimo de 10 minutos, seguido 
de novo enxágue em água corrente”, 
acrescenta. O porcentual de pessoas 
que usam água com solução clorada, 
no estudo, foi de 37,7% (para verdu-
ras) e 28,5% (para frutas). Vale ressal-
tar que vegetais que serão cozidos ou 
frutas que serão consumidas sem a 
casca não precisam passar pela desin-
fecção em solução clorada.

CUidadoS na refrigeração
Ao fazer compras em supermerca-

dos, a maioria dos participantes (81%) 
não utiliza sacolas térmicas para trans-
portar alimentos refrigerados ou con-
gelados até suas residências. “Em um 
país como o Brasil, onde as tempera-
turas chegam facilmente a 30°C em 
várias cidades durante o ano todo, é 
fundamental que os produtos perecíveis 
sejam transportados em condições ade-
quadas, dentro de uma sacola térmica”, 
destaca Jessica Finger, nutricionista e 
pesquisadora que conduziu a pesquisa, 
que teve ainda o envolvimento de um 
aluno de iniciação científica, Guilherme 
Silva, graduando de Nutrição da USP.

Com relação às sobras de alimen-
tos, 11,2% dos participantes relataram 
armazená-las na geladeira passadas 
mais de duas horas do preparo, o que 
representa risco à segurança dos ali-
mentos. “Não é recomendado deixar 
alimentos prontos por mais de duas 
horas sem refrigeração, visto que a 
temperatura ambiente favorece o cres-

cimento microbiano nesses alimentos. 
Essa é uma das principais práticas 
responsáveis por surtos de doenças 
de origem alimentar,” acrescentam os 
pesquisadores.

Evidenciou-se também que era 
comum entre os participantes descon-
gelar os alimentos em temperatura 
ambiente (39,5%) ou dentro de um 
recipiente com água (16,9%), o que 
também não é adequado, visto que os 
alimentos devem ser mantidos a uma 
temperatura segura durante o descon-
gelamento, podendo ser realizado na 
geladeira ou no micro-ondas.

armazenamento 
de CarneS

Sobre o armazenamento de carnes 
na geladeira, a maioria dos participan-
tes (57,2%) relatou armazenar as car-
nes na própria embalagem que contém 
o produto. Esta prática é questionável, 
uma vez que é preciso utilizar um reci-
piente adequado para evitar o goteja-
mento do suco da carne e a contami-
nação de outros alimentos estocados 
no refrigerador.

A boa notícia é que em relação à 
temperatura dos refrigeradores, dos 
1.944 registros coletados, 91% fica-
ram entre a faixa de temperatura re-
comendada, de 0 a 10°C. Este dado é 
importante, pois pode ser utilizado em 
estudos de modelagem para prever a 
multiplicação de micro-organismos nos 
alimentos refrigerados.

erros de higiene na cozinha que colocam 
a saúde em risco
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Ato do Gestor 
 

Resolução n°48 
 

16/12/2021 
 

 
 

 
 
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – 
CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 
11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no 
Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
32.454,07 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos) para atender 
as despesas nos seguintes Órgãos e Dotação Orçamentária: 

Código Especificação Fonte Valor 
03.01 Coordenação de Administração   

103020003.2.003000 Manutenção da Coordenação de Administração   

3.3.90.30 Material de Consumo 001 R$ 32.454,07 

Total R$ 32.454,07 

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional 
Suplementar no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução parcial ou total 
das dotações orçamentárias que abaixo especifica: 

Código Especificação Fonte Valor 
03.01 Coordenação de Administração   
103020003.2.003000 Manutenção da Coordenação de Administração   
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 001 R$ 32.454,07 

Total R$ 32.454,07 

 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Pato Branco, 16 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Disnei Luquini 
Presidente do CIRUSPAR 

Fls. 01/01 

Abre Crédito Adicional 
Suplementar por 
Anulação de Dotações no 
valor de R$32.454,07 
(trinta e dois mil 
quatrocentos e cinquenta 
e quatro reais e sete 
centavos) no Orçamento 
Vigente. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE 
AMPLIAÇÃO 

LUIZ ROMULO ALBERTON, torna público que irá requerer junto ao IAT a 
Licença Prévia de Ampliação para a atividade de Suinocultura, implantada 
Comunidade Cerro Azul s/n, município de Bom Sucesso do Sul/Pr.  
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

Anderson Aladir Farias, CNPJ: 40.436.686/0001-82, torna público que 
recebeu do IAT, Licença de Operação no 259960, a para a atividade de 
Lavagem de Veículos Leves e Pesados, no endereço ROD BR 373 KM 
97, Flor da Serra, Parque Industrial João Agnilin - Coronel Vivida-PR. 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

FRACASSADO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021 - PROCESSO Nº 251/2021 

OBJETO: A contratação de empresa especializada para desenvolvimento, 
implantação, planejamento e licença de uso de uma plataforma de central 
de atendimento para a Prefeitura Municipal de Pato Branco, que deverá 
operar 24 horas por dia e 07 dias por semana, atendendo demandas 
originadas por canais diversos (telefone, e-mail, chat, WhatsApp, redes 
sociais, formulários online), incluindo manutenção, suporte e treinamento, 
atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças. Considerando que não houve fornecedores que cumpriram com 
as condições estabelecidas em edital; o processo licitatório – Pregão 
Eletrônico nº 120/2021 será considerado FRACASSADO. Pato Branco, 16 
de dezembro de 2021. Thais Love - Pregoeira. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 112/2021- 
PROCESSO: 240/2021. OBJETO: Implantação de registro de preços 
para futura, eventual e fracionada aquisição de persianas, incluindo 
instalação, para atender às necessidades de todas as Secretarias, 
Entidades e Departamentos da Administração Municipal e 
ADJUDICO seus objetos para as empresas: Decorinter Indústria e 
Comércio EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 03.884.308/0001-35, com o valor total de R$ 116.200,00 e 
Nelson Antonio Romitti EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 05.655.939/0001-08, com o valor total de R$ 
7.840,00. Pato Branco, 13 de Dezembro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 496 e 497/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 112/2021, PROCESSO Nº 
240/2021. OBJETO Implantação de registro de preços para futura, 
eventual e fracionada aquisição de persianas, incluindo instalação, 
para atender às necessidades de todas as Secretarias, Entidades e 
Departamentos da Administração Municipal. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: 
A aquisição do objeto será feita de forma fracionada e de acordo com 
a necessidade e será formalizada através da Nota de Empenho, 
emitida pelo Município, na(s) quantidade(s) e local(is) ali 
determinado(s). Após o recebimento da Nota de Empenho, o 
fornecedor terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis, para efetuar 
a entrega e a instalação das persianas. Demais condições conforme 
Atas. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 
até o 15º (décimo quinto) dia útil, após o recebimento definitivo do 
objeto, mediante a apresentação do respectivo Laudo de recebimento. 
Demais condições conforme Atas. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
Diversas conforme Atas. GESTOR: o Secretário Executivo e 
Secretário Interino de Administração e Finanças, Ivan Fernando 
Paula de Lima. FISCAL: Diversos conforme atas. Ata de Registro de 
Preços n.º 496/2021. Partes: Município de Pato Branco e Decorinter 
Indústria e Comércio EIRELI, com o valor total de R$ 116.200,00. 
Ata de Registro de Preços n.º 497/2021. Partes: Município de Pato 
Branco e Nelson Antonio Romitti EIRELI, com o valor total de R$ 
7.840,00. Pato Branco, 13 de Dezembro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito. 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ 
 
Decreto 7785/2021, de 08 de dezembro de 2021. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor 
de R$ 4.440,00. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 
3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
 

 1 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL nº 45/2021 - GP. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 37/2021. MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: FB Engenharia e 
Empreendimentos Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 18.522.025/0001-10, 
Inscrição Estadual nº 90639983-00, com sede na Rua Treze, nº 490, centro, CEP 85.525-000, na cidade 
de Mariópolis, estado do Paraná, de ora em diante denominado CONTRATADA. Objeto: a contratação de 
empresa para realização de obra de reforma interna do Paço Municipal, com área de intervenção de 
150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), de acordo com cronograma, planilha de serviços e 
memorial descritivo. Do Valor: R$ 30.016,24 (Trinta mil dezesseis reais e vinte e quatro centavos). Do 
prazo de execução e vigência Contratual: A obra somente terá início após a emissão da Ordem de Serviço 
pela Administração Municipal do Município de Mariópolis. A Contratada terá um prazo de 90 (noventa) dias 
para execução do objeto descrito no item 2.1, à partir da emissão da ordem de serviços expedida pela 
Administração da Prefeitura de Mariópolis, para a execução dos serviços. O período de vigência contratual 
será o prazo de execução, acrescido de 3 (três) meses, totalizando assim 180 (cento e oitenta) dias. Após 
a emissão da ordem de serviços a empresa terá até 5 (cinco) dias úteis para iniciar a obra. A duração do 
contrato poderá, eventualmente, ser prorrogada nos termos do artigo 57 da Lei nº 8666/93. Do 
Pagamento: Os pagamentos serão efetuados através de medição e liberação de acordo com cronograma 
e planilhas disponibilizados pelo Município de Mariópolis. Dotação Orçamentária: 03.00 – Departamento 
de Administração – 03.01 – Divisão de Administração Geral – 04.122.0003.1.054.000 – Ampliação, 
Reforma de Bens Públicos – 44.90.51 – Obras e Instalações – Fonte (000). Despesa 1451. Os Recursos 
Utilizados para cumprimento do presente edital, são recursos do Município. Gestor do Contrato e Fiscal da 
Obra: José Carlos Stanqueviski. Garantia da Mão de Obra: Na assinatura do instrumento de contrato, 
apresentou a garantia dos serviços, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, totalizando 
R$ 1.500,81 (Um mil quinhentos reais e oitenta e um centavos), na modalidade seguro garantia. FORO: 
Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná. Mariópolis, 16 de Dezembro de 2021. Prefeito Municipal, 
Mario Eduardo Lopes Paulek. 

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS 
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2021. Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de 
Empreitada por Preço Global nº 39/2021/GP, que entre si celebram o Município de Mariópolis e LB 
Engenharia Ltda, na forma que segue. Pelo presente Termo, de um lado o Município de Mariópolis, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF nº 495.843.679-00, portador da CI/RG nº 3.306.983-9 SSP/PR, residente e 
domiciliado na Rua Seis, nº 1183, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do 
Paraná, de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado LB Engenharia Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ nº 04.351.798/0001-77, Inscrição Estadual nº 9039173260, com 
sede na Rodovia PR 281, nº 1200, Bairro Parque Industrial, CEP 85.670-000, na cidade de Salto do 
Lontra, estado do Paraná, neste ato representada por Leandro Baú, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF/MF nº 946.030.739-68, portador da CI/RG nº 5.151.664-8 SSP/PR, residente e 
domiciliado na Avenida Nicolau Inácio, nº 1826, centro, CEP 85.670-000, Salto do Lontra, estado do 
Paraná, de ora em diante denominado CONTRATADA, tendo certo e ajustado a execução dos 
serviços, adiante especificado, cuja licitação foi promovida através do Edital de Tomada de Preços nº 
4/2021, que independente da sua transcrição, integra o presente contrato que regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações,  que tem por objeto a contratação de 
empresa para execução de obra de construção de cobertura metálica entre os barracões existentes 
no Parque Arnaldo Weiss, com área a ser construída de 1.525 m2 (um mil quinhentos e vinte e cinco 
metros quadrados), de acordo com cronograma, planilha de serviços e memorial descritivo. Cláusula 
Primeira – Do Aditamento - I – Do Fundamento Legal – Lei nº 8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos 
por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I -
 unilateralmente pela Administração: ... a) quando houver modificação do projeto ou das 
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; ... § 1o O contratado fica obrigado 
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acréscimos”. II – Da Doutrina quanto à Matéria sob Exame: “Não depende de 
aquiescência do contratado quando a alteração se referir a modificações qualitativas (inciso I, alínea 
“a”) ou quantitativas (inciso I, letra “b”), desde que respeitados os limites fixados no parágrafo 1º. É 
Desnecessária a assinatura do aditivo contratual.” (VIEIRA, Evelise Pedroso Teixeira Prado. Lei de 
Licitações e Contratos da Administração Pública Comentada. 1ª ed, São Paulo: Editoda Verbatim, 
2010, p. 337). (grifo nosso). Cláusula Segunda – Da Justificativa: O ato administrativo pretendido 
pode ser praticado sem maiores entraves, porquanto: I - há previsão contratual para tanto, conforme 
se extrai da Cláusula Décima Quarta. II – a Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inciso I, alínea a, c/c § 1º, 
autoriza a sua celebração; III – Conforme parecer técnico do Departamento de Engenharia, o aditivo 
se faz necessário tendo em vista que a obra em questão será edificada no Parque Municipal de 
Eventos Arnaldo Weiss, local onde são realizadas feiras, exposições e eventos diversos, com grande 
circulação de pessoas, pelo que o Departamento de Engenharia constatou que para melhor atender 
aos fins a que a mesma se destina, propiciando maior conforto, segurança e comodidade aos 
usuários, imprescindível se apresenta a modificação do projeto da cobertura, para que dele passe a 
constar a necessidade de, sob as telhas, ser também instalada subcobertura com manta plástica 
revestida por película de alumínio, para melhorar o isolamento térmico da cobertura. Portanto, tal 
adequação técnica vem para melhor atender aos objetivos da obra em questão. Além disso, registre-
se que o custo de aplicação deste serviço conforme item 94226 da SINAPI, acrescido do BDI e 
desonerado desconto de licitação será de R$ 15,81 (Quinze reais e oitenta e um centavos) o metro 
quadrado, totalizando um valor de R$ 24.112,26 (vinte e quatro mil cento e doze reais e cinte e seis 
centavos), o que representa apenas 5,64 % do valor do contrato. IV - há disponibilidade orçamentária 
para tal fim. Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor certo e ajustado do contrato que era de R$ 
427.869,76 (Quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis 
centavos), passará a ser R$ 451.982,02 (Quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e oitenta e 
dois reais e dois centavos). Aumentando o valor total de R$ 24.112,26 (vinte e quatro mil cento e doze 
reais e cinte e seis centavos). Com porcentagem aproximada de 5,64 %. Mariópolis, 15 de Dezembro 
de 2021. Município de Mariópolis- Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 

 
 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N°314/2021 

Exonera a pedido a Servidora Pública Municipal 
ANTONINHA TEIXEIRA DE FREITAS do cargo de 
PROFESSORA, por efeito de aposentadoria. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA 

MARTINS LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica 

Municipal, 

DECRETA:  
Art. 1° - Fica exonerada a pedido, a Senhora ANTONINHA 

TEIXEIRA DE FREITAS, matrícula n°28-0, do cargo de Professora, por efeito de aposentadoria por 

tempo de serviço.  

 Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021.  
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 

         

 
Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
PORTARIA Nº 1765/2021 
DATA: 16.12.2021 
Sumula: Exonerar a partir do dia 30.12.2021, servidores do Cargo de  Direção e Coordenação Pedagógica.  
PORTARIA Nº 1766/2021 
DATA: 16.12.2021 
Sumula: Destituir a partir do dia 21 (vinte e um) de dezembro do ano de 2021, o turno suplementar de todos 
os professores da rede municipal de ensino. 
LEI Nº 2030/2021 
DATA: 16.12.2021 
SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, para o 
exercício financeiro de 2022. 
DECRETO Nº  203/2021 
DATA: 16.12.2021 
SÚMULA: Suspende o prazo dos processos administrativos no âmbito do Executivo do Município de 
Itapejara D’Oeste. 
 
 
 
 
 

 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
DECRETO Nº. 204/2021 
DATA: 16.12.2021 
SÚMULA: Cancelamento de Débito Tributário prescrito e dá outras providências. 
DECRETO Nº. 205/2021 
DATA: 16.12.2021 
SÚMULA: Cancelamento de Débito Tributário prescrito e dá outras providências. 
DECRETO Nº. 206/2021 
DATA: 16.12.2021 
SÚMULA: Cancelamento de Débito Tributário prescrito e dá outras providências. 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ 
 
 
LEI Nº 3111/2021, de 15 de dezembro de 2021. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar convênio com o Instituto Médico Nossa Vida, no valor de R$ 250.000,00. A publicação 
na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 
de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021 
 
LEI Nº 3112/2021, de 15 de dezembro de 2021. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
firmar convênio com o Instituto Médico Nossa Vida, no valor de R$ 283.500,00. A publicação 
na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 
de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021 
 

 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROCESSO Nº 176/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer licença de software, com manutenção Mensal e Suporte 
Técnico no processo de Informatização do Sistema de Saúde, conforme segue: 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO Valor Unit. R$ Total R$ 

1 12 meses 

Contratação de empresa para fornecer 
serviços de Modernização e Gestão a partir da 
Informatização da Rede de Saúde Pública, 
para atender a Secretaria Municipal de Saúde 
de Saudade do Iguaçu, estado do Paraná. Tal 
sistema deverá contemplar suporte e 
manutenção de vários módulos de trabalho 
tais como: Cadastro de pacientes integrado 
com o CNS (Cartão Nacional de Saúde); 
Laboratório; Odontologia; 
Imunizações/vacinas; Vigilância 
Epidemiológica; Vigilância Sanitária; 
Farmácia/Estoque; Procedimentos; 
Regulação; SIAB; Agendamento de consultas; 
Sis Prenatal; Portal Saúde e cidadania; 
Faturamentos Ministério da Saúde (SIA, BPA, 
SISAIH01, APAC, RASS, etc). 

3.625,70 43.508,40 

2 50 horas Serviços de consultorias, treinamentos e 
customização. 230,00 11.500,00 

       Total -              R$  55.008,40 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
CONTRATADA: CONSULFARMA – INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. 
CNPJ Nº 03.191.328/0001-20 
VALOR: R$ 55.008,40 (cinquenta e cinco mil oito reais e quarenta centavos). 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução dos 
serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, com a discriminação do objeto, respectivo valor e 
número do processo licitatório correspondente. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 02 – Fundo Municipal de 
Saúde Funcional Programática:  10.301.0011.2.009 – Serviços de atenção básica em saúde Elemento da 
Despesa: 3.3.90.40 – Locação de softwares  Principal: 815                  Despesa: 3756 Fonte de Recurso: 
816-Incremento temporário do piso de atenção básica 
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde Funcional 
Programática:  10.301.0011.2.009 – Serviços de atenção básica em saúde Elemento da Despesa: 
3.3.90.40.08 – Manutenção de software  Principal: 556                  Despesa: 3757 
Fonte de Recurso: 303 – Saúde receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) 

 
 
J U S T I F I C A T I V A Com fundamento no art. artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, considerando que a empresa CONSULFARMA – INFORMATICA E ASSESSORIA 
EM SAUDE LTDA, ora contratada apresentou carta de exclusividade (anexo ao processo) emitida pela 
ASSESPRO NACIONAL em seu favor para a comercialização dos serviços ora contratados.   

Saudade do Iguaçu, 16 de dezembro de 2021. 
DARLEI TRENTO Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 110/2021 
CONTRATADA: ADELMAR KEHRWALD TRANSPORTES – ME   
CNPJ: 33.186.779/0001-30 
Cláusula Primeira – Dos Preços 
Considerando que o valor pago pelo município pelos serviços prestados de forma contínua, está abaixo do valor de 
mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pelo município através de notas fiscais de compra e 
parecer jurídico favorável, fica acrescido o valor, por meio de Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme relação 
abaixo: 

 

Lote 2 Descrição do Item Valor Diário- 
valor Unit. 

Novo Valor com 
Reajuste (R$) 

2 ITINERÁRIO 

Saída da cidade de Bom Sucesso do Sul -PR., à 
cidade de Pato Branco - PR. passando pela 
Faculdade: UNIDEP e UTFPR Retorno de Pato 
Branco -PR., à Bom Sucesso do Sul -PR., após o 
termino das aulas. 

296,42 R$ 306,65 

Cláusula Segunda – Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. 
Cláusula Primeira – Dos Preços 
Bom Sucesso do Sul, 10 de dezembro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
         
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: W P DO BRASIL LTDA - EPP – CNPJ: 04.483.808/0001-28. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

17 Cartucho de Tinta Original Colorido 664 ou 664XL para 
Impressora HP Deskjet 2135. Unid. OFFICEJET 

8828063 30 54,07 1.622,10 

21 Cartucho de Tinta Original Preto 662 ou 662XL para 
Impressora Deskjet Ink Advantage 1516. Unid. HP  

V469-D 30 47,70 1.431,00 

93 Tonner Original Preto 105A W1105A para Impressora 
Laser 107w Unid. LASERJET  

211e0 15 279,00 4.185,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 7.238,10 (Sete Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e Dez 
Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: SCORPION INFORMATICA EIRELI - EPP – CNPJ: 04.567.265/0001-27. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

48 Memoria ddr2 800mhz 2gb. Unid. KEEPDATA 
KD800N6/2G 10 77,42 774,20 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 774,20 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte Centavos). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: INS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP – CNPJ: 35.661.799/0001-41. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

6 

Cabo HDMI 2.0 / 1.4 / 1.3b e todos os padrões HDMI 
anteriores para transmissão de vídeo e som de alta 
qualidade, velocidade de transmissão: alta taxa de 
transferência: 18 Gbps à 600mhz retorno de áudio permite 
transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à 
parte. 

Unid. 
CHINA
MATE 
CM130 

6 16,00 96,00 

81 
Teclado multimídia padrão ABNT2, design ergonômico, com 
entradas usb 2.0/3.0 para conexão de dispositivos e 
periféricos, interface USB. 

Unid. 
EVOLU

T 
EO202 

25 25,00 625,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 721,00 (Setecentos e Vinte e Um Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - EPP– CNPJ: 03.958.284/0001-11. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

38 

Hardware de Roteamento Avançado com as seguintes 
características: Suporte a Tuneis EOIP, Criptografia 256 
Bits, Firewall, CPU: 1 Núcleo com 850 MHz, 
Armazenamento Flash: 16 MB, Memória RAM: 64 MB, 
adaptador 12V 0.5A, 5 Portas Ethernet (1 Porta POE in 
e 4 Portas LAN). 

Unid. MIKROTIK 
RB750GR3 10 835,00 8.300,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 8.300,00 (Oito Mil e Trezentos Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: MB CATARINENSE EIRELI - ME – CNPJ: 16.961.181/0001-52. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

11 

Caixa Hermética Metálica com Flange Quadro Painel de 
Comando com Flange 30x30x20 Aço Carbono, Dimensões (A 
x L x P): 30 x 30 x 20 cm, Grau de Proteção: IP 66, Aço 
Carbono SAE 1008/1010, Fecho Padrão com Acionamento 
Fenda, Pintura Eletrostática em Pó, Cor do Quadro: Cinza, 
Cor da Placa: Laranja, Espessura do Quadro e Portas: 
0,75mm, Placa de Montagem com Espessura 1,2mm, 
Borracha de Vedação. 

Unid. 
COM 

FLANGE 
30x30 

5 250,00 1.250,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: VANESCA SILVA BATISTA 06867568513 - ME – CNPJ: 37.261.083/0001-82. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

61 
Mouse Pad com Apoio para pulso Ergonômico, Fabricado em 
Espuma, revestido com Tecido 100% Poliéster, Base Em 
Emborrachada. 

Unid. 
RELIZA 
Ergono
mico 

40 10 400 

84 

Telefone sem fio, frequência de 2,4 Ghz, mínimo 5 toques, 
tempo de conversão 05 horas, com as funções de mudo, 
pausa, flash, rediscagem e agenda telefônica, com volume 
de recepção ajustável, alcance entre a base e a unidade 
portátil de 300 metros, alimentação bivolt (110/220 volts); 
com energia alternativa bateria recarregável NI-MH AAA 
1.2v, com acessórios de fonte base central; com garantia 
mínima de 01 ano, cor: preto. 

Unid. 
INTELBR

AS 
Sem fio 

20 124,99 2.499,80 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 2.899,80 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e 
Oitenta Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 107/2021- 
PROCESSO: 232/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e fracionada aquisição de tiras e auto lancetas reagentes, 
para dosagem de glicemia com sangue capilar, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e ADJUDICO seus 
objetos para as empresas: Astra Científica Eireli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.431.736/0001-38, com o valor 
total de R$ 34.000,00 e Soma/PR Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 00.656.468/0001-39, com o valor total de R$ 79.200,00. Pato 
Branco, 08 de Dezembro de 2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B3
 Edição nº 8039

DIÁRIO DO SUDOESTE
17 de dezembro de 2021 PUBLICAÇÕES LEGAIS
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: ENZOTECH COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA- ME – CNPJ: 37.261.083/0001-82. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

20 Cartucho de Tinta Original Preto 122 ou 122XL para 
Impressora Deskjet 2050. Unid. HP 122 25 59,60 1.490,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 1.490,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME –  

CNPJ: 25.027.024/0001-65. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

43 

Impressora de etiquetas tecnologia de impressão por 
transferência térmica direta - resolução: 203 DPI; tipos de 
papel: papel contínuo, tarja preta, etiquetas adesivas, gap; 
espessura do papel: 0,06 a 0,20 mm; largura máxima do 
papel: 110 mm; diâmetro máximo do rolo de papel: 127 
mm; diâmetro do tubete do rolo de papel: 25 a 38 mm; 
largura máxima de impressão: 104 mm;  velocidade 
máxima de impressão: 76 mm/s; comprimento máximo da 
ribbon: 91 m; diâmetro do tubete da ribbon: 12,5 mm; 
saída de papel: rebobinador, descascador (opcionais); 
microprocessador: risc 32 bits; memória SDRAM: 2mb; 
memória flash: 1mb (bpla), 4mb (bplb); memória flash 
expansível até 8mb; temperatura da cabeça térmica: 
termistor; posicionamento da cabeça: micro switch;  sensor 
de espaçamento etiquetas: sensor ótico; sensor de marca: 
sensor ótico; sensor de ribbon: sensor ótico; caracteres: 
expansível até 8x tanto na horizontal quanto na vertical; 
compatibilidade drivers: os drivers que acompanham a 
impressora suportam os sistemas operacionais Windows; 
dimensões (prof. X larg. X alt.): 278 x 218 x 185 mm. 

Unid. ELGIN 
L42DT 1 1.240,00 1.240,00 

71 
Placa de vídeo VGA PCI-Express 2.0/2.1, 4gb – 128bits, 
ddr3/4 saídas VGA, HDMI, DVI, Suporte a Directx 11, 
sistemas operacionais compatíveis: Linux e Windows. 

Unid. AFOX 
AF 730 5 670,00 3.350,00 

74 

Roteador Wireless 450 Mbps 3 Antenas Externas Fixas de 5 
DBI, 4 Portas LAN 10/100 Mbps, 1 Porta WAN 10/100 Mbps, 
Botão WPS/Reset, Botão Liga/Desliga, Botão Wireless 
Liga/Desliga, alcance até 450 metros, Modos 
Roteador/Repetidor de Sinal ou Access Point. 

Unid. TP-
LINK 10 149,00 1.490,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 6.080,00 (Seis Mil e Oitenta Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME – CNPJ: 05.807.475/0001-08. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

35 

Fonte ATX - fonte de alimentação para 
microcomputadores, ATX 12v v2.2 com opp. e ovp 
2 PCI Express, seleção automática de voltagem 
110/220, 500 watts reais, 1 ATX 20/24, 2 
conectores de 4 pinos pequenos, 8 conectores de 04 
pinos, 2 SATA, ventilador 14 cm, cabo de 
alimentação com 1,5m, com garantia mínima de 01 
ano. 

Unid. FONENG 
HDW-0002 10 168,99 1.689,90 

59 
Mouse óptico para desenho, alta sensibilidade 800 
DPI, design ergonômico, com Scrool, plug & play, 
alimentação usb. 

Unid. MULTILASE 
MO312 3 10,49 31,47 

60 
Mouse óptico sem fio USB Wireless 2.4ghz para uso 
em desktop e notebook, incluindo kit de 4 pilhas, 
alcance sem fio de no mínimo 3 m. 

Unid. KNUP GZM-
386 10 28,74 287,40 

68 Placa de rede PCI 10/100. Unid. MYMAX 
MGLANE-JEN 10 62,31 623,10 

69 Placa de rede PCI-Express 10/100/1000. Unid. MYMAX 
MGLANE-JEN 10 63,15 631,50 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 3.263,37 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Trinta 
e Sete Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - EPP – CNPJ: 11.142.525/0001-88. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

9 

Caixa de som ativa 1000 watts de potência para P.A. O 
modelo com alto-falante de 15" e driver de 1.35", um mixer 
integrado com dois canais e porta usb para conexão dos 
microfones digitais. Potência de 1000 watts; sistema 2-way 
de colunas de reforço de som para aplicações ao vivo e 
reprodução; sistema ultracompacto e leve que proporciona 
um som excelente mesmo em níveis extremos de pressão 
sonora; "wireless- pronto" para sistema sem fio digital de alta 
qualidade (não incluído); mixer de 2 canais com entradas de 
microfone / linhas individuais, controles de volume e LEDs;- 
componentes de alta qualidade e construção 
excepcionalmente robusta para garantir vida mais longa ao 
produto; consumo de energia máximo: 110 w; tensão de 
alimentação: 110v. 

Unid. KSR 1 2.000,00 2.000,00 

44 

Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Velocidade de 
impressão 33 ppm preto e 15 ppm em cores, Alto 
rendimento: 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em 
cores, Tempo de saída da primeira página de 
aproximadamente 10 segundos em preto e 16 segundos em 
cores, Conexões: USB, Ethernet e Wi-fi, Visor LCD 1,44” 
colorido, acompanha cabo de energia, cabo usb, e 4 garrafas 
de inicialização: preta, ciano, magenta e amarela, Garantia 
de 1 ano Tensão: 100/220V. 

Unid. EPSON 5 1.490,00 7.450,00 

54 Microfone com fio, modelo beta 58 a conector XLR – 3, 50 
hzx16hz. Unid. LEXSEN 

LM58 2 350,00 700,00 

55 

Microfone sem fio duplo de mão UHF, receptor fonte DC 17v, 
relação sinal/ruído: menor que 80 DB, alcance 80 metros 
campo aberto, transmissor de mão alimentação: 3v DC 
(aa1,5vx2), uso contínuo: 6 Horas, estabilidade de 
frequência n/i, faixa dinâmica menor 90db, distorção 
harmônica total maior que 0,5%. 

Unid. LYCO  
UH02MM 2 470,00 940,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 11.090,00 (Onze Mil e Noventa Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: ARIEL COPETTI - ME – CNPJ: 07.305.086/0001-00. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

40 HD externo, capacidade de 2 TB, interface usb 3.0, 
acompanha cabo usb 3.0, garantia de 1 ano. Unid. SEAGATE 6 419,00 2.514,00 

41 
HD SSD Capacidade: 480GB, Velocidade de Leitura: até 
535 MB/s, Velocidade de Gravação: até 445 MB/s, 
Interface: Sata 3.0 (6 GB/s). 

Unid. KINGSTO
N 3 359,00 1.077,00 

56 Monitor LCD/LED 21,5". Unid. ACER/LG
/AOC 5 799,00 3.995,00 

57 Monitor LCD/LED 24". Unid. ACER/LG/
AOC 5 999,00 4.995,00 

98 

Unidade flash USB de 32 GB (pen drive), taxas de 
transferência de dados de até 6mb/seg., de leitura e até 
3mb/seg., de gravação, compatível com usb 2.0/3.0; Plug 
and. Play. 

Unid. SANDISK 20 33,99 679,80 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 13.260,80 (Treze Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta 
Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445 e 446/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 107/2021, PROCESSO Nº 
232/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e 
fracionada aquisição de tiras e auto lancetas reagentes, para dosagem 
de glicemia com sangue capilar, atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: A aquisição dos 
produtos, objeto da presente licitação, será feita de acordo com a 
necessidade, e será formalizada por meio da Nota de Empenho, 
emitida pelo Município. A empresa contratada deverá efetuar a 
entrega do objeto solicitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Demais 
condições conforme Atas. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os 
pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês 
subsequente à entrega do produto solicitado, mediante emissão do 
Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo. Demais 
condições conforme Atas. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
Diversas conforme Atas. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde, 
Liliam Cristina Brandalise. FISCAL: Zeliane Camargo Lovatel, 
farmacêutica, lotada na Secretaria de Saúde. Ata de Registro de 
Preços n.º 445/2021. Partes: Município de Pato Branco e Astra 
Científica Eireli, com o valor total de R$ 34.000,00. Ata de Registro 
de Preços n.º 446/2021. Partes: Município de Pato Branco e 
Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, com o valor 
total de R$ 79.000,00. Pato Branco, 08 de Dezembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito. 

 

 

NONO TERMO ADITIVO  
CONTRATO N º 22/2021 

Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurídica de 
direito Público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.995.463/0001-00, com sede e 
foro à Rua Barão de Capanema, 134, em Vitorino, Estado do Paraná, neste ato representado 
pele Prefeito Municipal, Sr. MARCIANO VOTTRI, brasileiro, agrônomo, portador do CPF nº. 
05691667998 RG. Nº. 91163080/PR, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro, a 
empresa MAFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA situada à Rua AV. BRASIL 
ARGENTINA, S/N, ********, Bairro Centro, Vitorino, inscrita no CNPJ sob nº 10688757000173 , 
neste ato representada por MARCOS ANTONIO KOGHOFER, inscrito no CPF/MF sob nº  
71840664991, doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente mediante as 
seguintes cláusulas e condições em conformidade com a portaria 002/2021ADM, parecer 
jurídico e protocolos 335, 2611, 3146, 3672, 3895, 4352, 4738, 4863, 5553/2021. 

 
Cláusula Primeira: Do Valor - Fica suprimido o  valor de global R$ 3.226,88, 

passando os valores unitários para: 
                                               I -  do Item 01, mantido 6,59; 

II – do Item 02, de R$ 5,69 para R$ 5,53; 
                                             III – do Item 03, mantido R$ 5,19; 
                                             IV – do Item 04, mantido R$ 5,26. 
 

Cláusula Segunda: Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições 
contratuais que não conflitem com o presente aditamento. 

 
E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente 

cumprirem integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam 
o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma. 

 
Vitorino, em 16/12/2021 

 
MARCIANO VOTTRI 

Prefeito Municipal/Contratante  
 
 

MARCOS ANTONIO KOGHOFER 
CONTRATADA 

MAFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 – PMM 
 
OBJETO: Seleção de propostas visando a alienação de bens 
públicos situados no Parque Industrial Angelo Netto localizado as 
margens da rodovia PR 459 para fins de implantação de empresas, 
amparado pela Lei Municipal n.2042/2018 em conformidade com o 
Termo de Referência, anexo I do presente edital. 
PREÇO MÍNIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 08 de Fevereiro de 2022, às 09h30min. 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 18 de janeiro de 
2022 às 08h00min. 
FIM DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 de fevereiro de 
2022 às 17h:00min. 
LOCAL: Sede administrativa da Prefeitura Municipal, setor de 
Licitações, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060.  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e através do endereço 
eletrônico www.mangueirinha.pr.gov.br  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122. 

Mangueirinha, 16 de Dezembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

Dorli Netto 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 0315/2021 

 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação e Por 
Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2021 do Município de 
Clevelândia, Estado do Paraná, no valor de R$ 1.208.019,17 (Um milhão 
duzentos e oito mil dezenove reais e dezessete centavos). 

 
A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente 

autorizado pela Lei Municipal nº 2.738 de 25 de novembro de 2.020.  
 

D E C R E T A 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Geral do 
Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para o ano 2021, destinado ao suporte das despesas a ser realizada com 
recursos oriundos de Anulação e Excesso de Arrecadação no valor de R$ 1.208.019,17 (Um milhão duzentos e oito 
mil dezenove reais e dezessete centavos), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias: 
02 – Governo Municipal  
02.01 – Gabinete do Prefeito 
041220002.2.002000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 
3.1.90.11 – 000 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................................................ 30.000,00  
3.1.90.13 – 000 – Obrigações Patrimoniais - ................................................................................... 6.000,00 
03 – Secretaria Municipal de Administração Geral 
03.01 – Administração S.M.A.G. 
041220005.2.004000 – Manutenção das atividades Administrativas 
3.1.90.11 – 000 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................................................ 20.000,00  
3.1.90.13 – 000 – Obrigações Patrimoniais - ................................................................................... 4.000,00 
3.3.90.39 – 000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................................................. 200 .000,00 
04 – Secretaria Municipal da Agropecuária 
04.01 – Administração S.M.A. 
206080010.2.007000 – Manutenção das Atividades Agropecuária 
3.1.90.11 – 000 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................................................ 39.000,00  
3.3.90.30 – 000 – Material de Consumo....................................................................................... .. 21.000,00 
05 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 
05.02 – Fundo Municipal de Saúde 
103010015.2.008000 – Atenção Básica 
3.3.90.39 – 19494 – Outros de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.......................................... 270.000,00 
103020015.2.010000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.1.90.11 – 303 – Vencimentos e Vantagens Fixas...................................................................... 290.000,00  
103010015.2.011000 – Consorcio Intermundial de Saúde  
3.3.71.70 – 303 – Rateio Pela Participação de Consórcio ........................................................... 100.000,00 
3.3.71.70 – 19494 – Rateio Pela Participação de Consórcio ......................................................... 30.000,00 
06 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
06.01 – Administração S.M.A.S. 
082440018.2.017000 -  Manutenção da Unidade da assistência Social 
3.1.90.11 – 000 – Vencimentos e Vantagens Fixas........................................................................ 40.000,00  
06.02 – Fundo Municipal da Infância e Adolescência 
082430019.6.018000 – Manutenção Programas assistência Criança e Adolescente 
3.1.90.11 – 000 – Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................................... 5.000,00  
06.03 – Fundo Municipal de Assistência Social 
082440018.2.035000 - Transferência do Sistema Único da Assistência Social – SUAS 
3.3.50.41 – 000 – Contribuições................................................................................................... 128.019,17 
10 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
10.01 – Administração S.M.A.RH. 
185410009.2.031000 – Manutenção do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
3.1.90.11 – 000 – Vencimentos e Vantagens Fixas....................................................................... . 15.000,00  
3.3.90.39 – 511 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................................................... 10.000,00  
Total............................................................................................................... ............................ 1.208.019,17 
 
 
Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão utilizados recursos 
de anulação abaixo descritos:  
Excesso  
1.1.1.2.2.01.11 – 511 – Taxa Pela Prestação de serviço................................................................. 10.000,00 
1.7.18.031.1.01.24 - 19494 – MS Incentivo Temp. Custeio dos Serv. Atenção Basica P.1295...... 300.000,00 
Anulação 

 
 
 
08- Secretaria Municipal de Obras e Viação 
08.01- Administração S.M.O.V. 
267820014.1.002000-Pavimentação Poliédrica 
3.3.90.30 – 000 – Material de Consumo....................................................................................... 115.000,00 
4.4.90.51 – Obras e Instalações........................................................................ ............................. 135.000,00 
267820014.1.020000-Pavimentação Poliédrica 
4.4.90.51 – Obras e Instalações....................................................................................................... 80.000,00 
267820031.1.005000-Pavimentação Asfaltica 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica........................................................... 348.019,17 
4.4.90.51 – Obras e Instalações................................................................................... .................. 220.000,00 
Total............................................................................................................... ............................ 1.208.019,17 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.   

Gabinete da Prefeita de Clevelândia- Estado do Paraná, 16 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR. 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO. FORMA: PRESENCIAL. EDITAL Nº 103/2021 

O Município de Chopinzinho-PR torna público que fará realizar, às 09:00 (nove) horas do dia 21 de 
janeiro do ano de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura, Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, em 
Chopinzinho, Paraná, Brasil, PREGÃO PRESENCIAL – Edital nº 103/2021, para Permissão DE USO, 
A TÍTULO ONEROSO, de bens públicos, sendo permissão administrativa de uso de bens móveis para 
execução de atividade de garimpo, onerosa com manutenção. Prazo da Permissão: 60 (sessenta) 
meses. Julgamento: Maior oferta mensal. Oferta Mínima R$ 100,00. O Edital poderá ser examinado e 
retirado no endereço acima indicado no horário comercial e também no endereço eletrônico: 
www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações fone/fax (46) 3242 – 8614. 
                    

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,
destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos  Municípios consorciados ao
CONIMS.

189/2021

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

109/2021 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 16/12/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
CLINICA INTEGRADA DE PEDIATRIA E

R$ 30.720,0012,000 2.560,00001 - 301010072-CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA-
PEDIATRIA

UND

R$ 30.720,00Total fornecedor:
R$ 30.720,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa Dotação

02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0Atendimento aos Municípios Consorciados

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado  no  art.  25  da  Lei  de  Licitações  nº  8666/93,  RATIFICO  a  Inexigibilidade  Nº  109/2021,  para  a
CREDENCIAMENTO  DE  PESSOA  JURÍDICA  DA  ÁREA  DE  SAÚDE  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
MÉDICOS  EM  CONSULTAS  ESPECIALIZADAS,  destinado  ao  atendimento  aos  usuários  oriundos  dos
Municípios  consorciados  ao  CONIMS.
Valor Global: 30.720,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076
Data: 16/12/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 109/2021

Presidente
PAULO HORN

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021. 
PROCESSO Nº 806/2021. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pelo 
Pregoeiro e, estando o procedimento licitatório de acordo com as disposições contidas na Lei n° 
10.520/2002, subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 006/2008, Decreto Municipal 
nº 38/2020, HOMOLOGO o Edital epigrafado, que tem por objeto a aquisição de câmeras para 
auditório, à empresa: MB Catarinense Eireli, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 
16.961.181/0001-52, inscrição estadual n° 256852260, com o valor total de R$ 4.000,02 (Quatro mil 
reais e dois centavos). E determino que sejam elaboradas as documentações necessárias de acordo 
com os termos legais. Mariópolis, 16 de Dezembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito 
Municipal. 
 
 
 
 
 



   DIÁRIO DO SUDOESTE
                    17 de dezembro de 2021PUBLICAÇÕES LEGAISB4

 Edição nº 8039

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: ITAMAR LUIS GUIMARAES & CIA LTDA - ME – CNPJ: 05.686.030/0001-17. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

36 

Fragmentadora de papel: fragmenta até 30 folhas ou 1 
cartão de crédito por vez, corte em tiras de 6 mm possibilita 
o corte de catões de PVC e CD/DVD, Velocidade de 
fragmentação 3 m/min com acionamento por botão e 
sensor eletrônico automático, Volume da Lixeira em torno 
de 30 litros, na cor preta. 

Unid. MENNO  1 2.740,00 2.740,00 

47 

Leitor de certificado digital A3 USB 2.0. Leitor de cartão 
Smart Card., homologado pelo ITI e utilizado para a leitura 
do certificado digital do tipo A3 e-CPF, e-CNPJ, NF-e, 
Conectividade Social. Compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows e Linux. 

Unid. 

GEMALTO  
 

Litor 
Digital 

10 130,45 1.304,50 

51 

Micro computador: configuração mínima de processador 
padrão 3.2 GHZ, turbo Bast até 3.6 GHZ, ou superior, LGA 
1150/51, TDP 65w, 4 núcleos, 4 threads, 6 MB de cache,  
placa base com 2 slot de memória padrão ddr-4 
2400/2666mhz, suporte até 32 GB, som 5 canais, rede 
Realtek alc887 10/100/1000,   2 portas SATA 6 GB, 2 porta 
SATA 3 GB, painel traseiro 1 ps2 roxo, 1 ps2 verde, 1 DVI, 
1 rj45,  2 usb 3.0, 2 usb 2.0, memória ddr-4- 8 GB 2400 
mhz, SSD de no mínimo 240GB interface SATA 3.0, HD 
de 1 terra interface SATA 3.0, 6.0 GB rpm, 32 MB de cache, 
gravador de DVD, kit gabinete, com fonte ATX 500W 
REAIS, teclado usb, mouse usb e caixas de som, monitor 
18.5, WideSreen LED, tamanho da imagem 47cm, pixel 
Pitch 0,3, brilho 200cd/m2, resolução de contraste 
20.000.000:1, tempo de resposta 5ms, angulo de visão 
horizontal 90°, ângulo de visão vertical 50°, frequência 
horizontal 30 khz~60khz, frequência de varredura 
50~75hz, resolução máxima recomendada 1366x768, 
suporte de 16 milhões de cores compatível com Windows, 
licença do Windows 10. 

Unid. 

 MEG@ 
INFORMAT

ICA 
 E  

MONITOR  
DUEX 

15 4.350,00 65.250,00 

62 

Nobreak 1200VA 600W com 8 tomadas 10A, Bivolt 
120V/220V, sinalização visual e sonora indicando as 
condições do nobreak, Proteção contra sobrecarga e curto-
circuito no inversor, contra sub e sobre tensão na rede 
elétrica com retorno e desligamento automático, contra 
descarga profunda de bateria e contra surtos de tensão, 
Baterias: 2 x 7 Ah Selada 24V, Dimensões (C x L x A): 331 
x 115 x 182 mm. 

Unid. RAGTECH  
Easy Wai 20 655,00 13.100,00 

72 

Projetor multimídia com estas características: 
especificações: tela tamanho: 0,55" com d7 - tecnologia: 
3lcd  energia: - voltagem: 100 ~  240v - frequência: 
50~60hz conexão:  usb 2.0 tipo a - usb 2.0 tipo b - entrada 
VGA - entrada HDMI - entrada composta - entrada s-vídeo 
- entrada de áudio recursos: - função de silêncio AV - 
compatível com câmera de documentos - lâmpada de longa 
duração - projeção em rede - função de cópia OSD, sem PC 
- função de split screen - configuração do projetor por 
código qr - suporte para adaptador Wireless  zoom: - digital 
- factor: 1.35 imagem: - emissão de luz colorida: 3.200 
lumens e 2.240 lumens (em modo de economia) - emissão 
de luz branca: 3.200 lumens e 2.240 lumens ( em modo de 

Unid. BETEC  
BT960 5 3.250,00 16.250,00 

economia) - relação de contraste 15.000 :1 - resolução: 
SVGA, 800 x 600, 4:4 - modos de imagens: quadro, 
cinema, dinâmico, apresentação, SRGB proteção: - 
proteção Kensington – cadeado - orifício do cabo de 
segurança - bloqueio de unidade LAN sem fios - proteção 
por senha ruído: - nível de ruído normal: 37 DB (a) - 
economia: 28 DB (a) alto falantes: - incluído de 2 watts 
lente: - lentes de projeção número f1,44 - distância focal 
16,7 mm - foco de ajuste manual - offset 8:1 projeção: - 
tamanho: 30 ~ 350 polegadas - distância: 1,77 m - 2,4 m 
(60 polegada ecrã) tempo de espera:  tempo de início: 
cerca de 6 segundos - período de  aquecimento: 30 
segundos conteúdo da embalagem: -  controle remoto e 
pilhas (duas pilhas alcalinas aa) - cabo de alimentação - 
cabo VGA - cabo USB; case de transporte; Garantia 12 
Meses; Software e Manuais em CD. 

76 
Suporte para Monitores LCD retangular com regulagem de 
altura suportando pesos no mínimo 20KG. Unid. 

MULTILAS
ER  

AC-125 
20 125,00 2.500,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 101.144,50 (Cento e Um Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais 
e Cinquenta Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2021 

Processo Licitatório Nº 99/2021 – HOMOLOGADO EM: 14/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 15/12/2021 à 14/12/2022). 
 
DETENTORA: QUALITY ATACADO EIRELI - EPP – CNPJ: 15.724.019/0001-58. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática, visando 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura Municipal, conforme quantidades, especificações e condições 
descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão 
Eletrônico nº 75/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do 
presente instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

4 
Cabo adaptador conversor HDM para VGA, resolução: até 
1080p - full HD taxa de transferência: até 6,75 Gbps 
comprimento do cabo: 18cm. 

Unid. HDMI/VGA 5 34,99 174,95 

30 DVD-r 4.7gb. Unid. MAKETECH 100 3,46 346,00 

34 

Fone de Ouvido intra-articulares com Microfone 
Comprimento do cabo 111.3 cm, Conector 3,5mm, 
Telecomando de 1 botão/microfone integrado, cabo 
plano, Driver (mm) 9.0, Sensibilidade do Driver a 
1kHz1mW (db): 96.0, Resposta de Frequência Dinâmica: 
20 Hz – 20 kHz, Impedância de entrada: 16.0 ohms, 
número de drivers por ouvido: 1.0, Acompanha 
Extremidades auriculares (P, M e G), Cor Preto. 

Unid. OEM 15 64,99 974,85 

37 Fusíveis de vidro pequeno 5x20mm, com amperagem 
entre 1a - 1,5a - 2a - 3a. Unid. FUSES 100 5,40 540,00 

77 

Suporte\Cooler para Notebook com Led, Formato 
Retangular, 2 Portas USB, incluso cabo USB para ligação 
no Notebook, Botão Liga\Desliga, suporta notebooks de 
10” a 18”. 

Unid. C3TECH 20 181,00 3.620,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 5.655,80 (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e 
Oitenta Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 995; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 1236100102.029 
– Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% 4 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1038; 
07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo 
Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1005. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 16 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 
  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.125, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 

Atualiza o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM. 
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, XXIII, na forma do art. 62, I, “o”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na 
Lei Municipal nº 871, de novembro de 1989; 
DECRETA:  
Art. 1º Fica estabelecido o valor da Unidade Fiscal do Município – UFM para o exercício de 2022, no 
montante de R$ 47,34 (quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), reajustado em 10,20% (dez 
inteiros e vinte centésimos por cento), calculado pela média apurada entre o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) e o Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-
DI/FGV), nos termos do art. 399 da Lei Complementar nº 01, de 17 de dezembro de 1998 - Código 
Tributário Municipal, com a redação dada pela Lei Complementar nº 83, de 24 de setembro de 2020. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.862, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de 
informações referentes às obras públicas municipais em 
andamento e as paralisadas, no Portal da Transparência 
do Município de Pato Branco.  

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da inclusão, no Portal da Transparência do Município de Pato 
Branco, do link “Obras Públicas”, com a finalidade de divulgar informações relativas às obras públicas 
municipais em andamento e as paralisadas, localizadas no Município de Pato Branco. 
Parágrafo único. Considera-se obra pública paralisada, para os efeitos desta Lei, a obra com atividades 
interrompidas por mais de 60 (sessenta) dias. 
Art. 2º As obras públicas municipais serão divulgadas no Portal da Transparência do Município de Pato 
Branco. 
§ 1º As informações relativas às obras em andamento deverão conter: 
I - ordem de serviço; 
II - obra (imóvel);  
III - descrição da obra; 
IV - empresa contratada; 
V - data do início da obra; 
VI - data prevista para término da obra; 
VII - valor do contrato; 
VIII - aditivos contratuais; 
IX - situação (status da obra); 
X - medições (percentual de execução da obra). 
§ 2º As informações relativas às obras públicas municipais paralisadas, deverão conter: 
I - obra (imóvel); 
II - justificativa fundamentada para a paralisação da obra; 
III - data do início da paralisação; 
IV - medições efetivas até a data da paralisação da obra; 
V - data de prevista para o término da obra. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei decorre do projeto de lei de autoria do Vereador Marcos Junior Marini. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.860, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a criação de nova fonte de recurso e a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no 
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde  
10.302 Atenção Básica  
10.302.0043 Manutenção da Saúde  
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria  
3.3.90.39 - 1494  Outros Serviços de Terceiros – PJ 500.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes do 
superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos em Saúde – Estadual 500.000,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 
5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de 
setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.861, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 
2021, no valor de R$ 105.915,28 (cento e cinco mil, novecentos e 
quinze reais e vinte e oito centavos) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 105.915,28 (cento e cinco 
mil, novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
23 Comércio e Serviços  
23.691 Promoção Comercial  
23.691.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias  
2.029 Manter Aeroporto  
4.4.90.61 – 000 Aquisição de imóveis 105.915,28 

TOTAL: R$ 105.915,28 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação 
parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVILVIMENTO ECONOMICO  
23 Comercio e Serviços  
23.691 Promoção Comercial  
23.691.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias  
2.029 Manter Aeroporto  
4.4.90.51 – 000 (2245) Obras e Instalações -105.915,28 

TOTAL: R$ 105.915,28 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 
5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de 
setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.127, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de 
R$ 105.915,28 (cento e cinco mil, novecentos e quinze reais e vinte e 
oito centavos) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei 
Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.861, de 16 de dezembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 105.915,28 (cento e cinco mil, novecentos e 
quinze reais e vinte e oito centavos), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
23 Comércio e Serviços  
23.691 Promoção Comercial  
23.691.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias  
2.029 Manter Aeroporto  
4.4.90.61 – 000 Aquisição de imóveis 105.915,28 

TOTAL: R$ 105.915,28 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata este Decreto, serão utilizados recursos provenientes da 
anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVILVIMENTO ECONOMICO  
23 Comercio e Serviços  
23.691 Promoção Comercial  
23.691.0027 Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias  
2.029 Manter Aeroporto  
4.4.90.51 – 000 (2245) Obras e Instalações -105.915,28 

TOTAL: R$ 105.915,28 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 
5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de 
setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.126, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) e dá outras providências.   

  O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei 
Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.860, de 16 de dezembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica criada nova fonte de recurso e fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde  
10.302 Atenção Básica  
10.302.0043 Manutenção da Saúde  
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria  
3.3.90.39 - 1494  Outros Serviços de Terceiros – PJ 500.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata este Decreto, serão utilizados recursos provenientes do superávit 
financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos em Saúde – Estadual 500.000,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 
5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 
2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 

LEI Nº 1083/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre a aquisição de imóvel pelo Município de Sulina e dá outras providências. 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2021, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto 
do Pregão Eletrônico nº 78/2021. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: MAPPE BRASIL LTDA – EPP CNPJ: 13.266.239/0001-50 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: BELINKI E SOUZA LTDA CNPJ: 08.831.603/0001-47 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: JEAN RICARDO DORSI LTDA CNPJ: 40.968.546/0001-55 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 09.170.651/0001-02 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 13.573.964/0001-
70 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA CNPJ: 40.223.106/0001-79 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: DKSA COMERCIAL LTDA CNPJ: 28.360.435/0001-66 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICAS IRATY LTDA 
CNPJ: 02.436.214/0001-30 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: MALKUT & BOHN LTDA – ME CNPJ: 10.868.068/0001-40 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI CNPJ: 29.500.349/0001-74 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: SCORPION INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.567.265/0001-27 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA CNPJ: 05.808.979/0001-42 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: PAGNAN & BACHES LTDA CNPJ: 20.953.739/0001-25 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 82/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à 
empresa: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 – R$ 26.193,24; PEDRO JOSÉ CEMIN 02212769989 – 
R$ 13.765,00. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920 CNPJ: 30.177.761/0001-84 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: PEDRO JOSÉ CEMIN 02212769989 CNPJ: 24.903.780/0001-48 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 83/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2021. 

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à 
empresa: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA – R$ 312.500,00. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2021, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA CNPJ: 44.057.061/0001-
60 
____________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 17 de DEZEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa 
nº 927 de 07 de junho de 2017. 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 
AO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO COM ENCARGOS Nº 150/2018 
CONTRATADA: LEONARDO NUNES 12209296978 -MEI 
CNPJ: 30.311.570/0001-63 
Cláusula Primeira - Prazo 
Tendo em vista tratar-se de serviços a serem prestados de forma contínua, cuja continuidade propiciará condições de 
preços mais vantajosas ao município, fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, tendo início 
na data de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.  
Clausula Segunda – Reajuste 
Fica reajustado o valor contratual em 10,95% (dez inteiros e noventa e cinco centésimos por cento), com base na 
variação acumulada no INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurada no período compreendido 
entre dezembro de 2020 a novembro de 2021, passando a ser 72,82 (setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) 
mensais. 
Clausula Terceira – Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. 
Bom Sucesso do Sul, 14 de dezembro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
         
 

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS 
Decreto Nº 114/2021 - Data: 14/12/2021  
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o 
exercício de 2021. 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/edição do dia17/12/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto 
Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3109/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Siprolimp – Simionato Produtos de Limpeza Ltda – Me, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº 05.340.608/0001 – 89. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção e conservação 
das sedes os Departamentos e Unidades pertencentes a Administração 
Municipal bem como dos veículos pertencentes a frota do Município 
de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 085/2021. 
Valor do Contrato: R$ 35.800,00 (Trinta e cinco mil e oitocentos 
reais). 
Vigência: De 16 (dezesseis) de Dezembro de 2021 até 16 (dezesseis) 
de Dezembro de 2022. 
Data do Contrato: 16 (dezesseis) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3110/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Bugre Comercial Eireli - EPP, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 35.088.051/0001 - 00. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção e conservação 
das sedes os Departamentos e Unidades pertencentes a Administração 
Municipal bem como dos veículos pertencentes a frota do Município 
de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 085/2021. 
Valor do Contrato: R$ 43.394,00 (Quarenta e três mil, trezentos e 
noventa e quatro reais). 
Vigência: De 16 (dezesseis) de Dezembro de 2021 até 16 (dezesseis) 
de Dezembro de 2022. 
Data do Contrato: 16 (dezesseis) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3111/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Bach Indústria de Embalagens Ltda - EPP, inscrita no 
CNPJ /MF sob o nº 37.952.094/0001 - 09. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção e conservação 
das sedes os Departamentos e Unidades pertencentes a Administração 
Municipal bem como dos veículos pertencentes a frota do Município 
de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão 
Eletrônico Nº 085/2021. 
Valor do Contrato: R$ 26.859,10 (Vinte e seis mil, oitocentos e 
cinquenta e nove reais e dez centavos). 
Vigência: De 16 (dezesseis) de Dezembro de 2021 até 16 (dezesseis) 
de Dezembro de 2022. 
Data do Contrato: 16 (dezesseis) de Dezembro de 2021. 
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